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УВОД 

В процеса на социална работа с младежи с девиантно поведение има етап, чиято значимост 

често бива пренебрегвана, въпреки че е условие за успеха, с който ще бъде воден индивидуалният 

случай. Това е етапът, в който се изгражда и засилва мотивацията за промяна в клиента, така че да 

участва ангажирано в процеса на преодоляване на конкретна трудност или проблемно поведение. 

Ако клиентът не бъде „спечелен“ още в началния етап от работата по случая, е много вероятно по-

нататък ролята му да се изчерпва до тази на потребител на определена социална услуга, т.е. 

необходимостта от промяна да не е вътрешна потребност и приоритет, а продиктувана от външни 

фактори и обстоятелства. Т.е. оказва се често, че предприетите от специалистите интервенции 

могат да обхващат всички нива на потребности, без това реално да оказва ползотворно влияние 

върху личността на клиента и разрешаването на проблема-заявка. Неблагоприятните аспекти на 

подобно развитие в работата по случай могат да засягат както самия клиент – задълбочаване на 

проблема, риск от рецидив, влошаване на социалното функциониране, загуба на време и ресурси, 

така също да променят в негативна посока нагласите и готовността на социалния работник да 

работи с конкретния клиент. 

Изборът на тема за дисертационното изследване е продиктуван и от интереса ми към 

целевата група на младежите с девиантно поведение. От една страна възрастовият диапазон на 

изследваните лица – 16-29 години – предполага задълбочен анализ на динамиката на проява на 

съответния тип девиация, контекста, в който клиентът ползва социална услуга, функциите на 

средата и ролята на индивидуалните личностови особености. Младежката възраст е интересна и с 

оглед на факта, че в много случаи индивидите остават извън системата за социално подпомагане, а 

след навършване на пълнолетие приоритетно подкрепяща роля има преди всичко семейството. 

Това обаче не е така за младежите, израснали в специализирани институции за деца, лишени от 

родителски грижи. Оказва се, че продължително време след напускане на тези институции младите 

хора продължават да бъдат потребители на определени социални услуги – центрове за временно 

настаняване, преходни, наблюдавани и защитени жилища, дневни центрове и др., без да могат 

ефективно да се справят с актуалните за тях проблеми. Често се случва така, че след изтичане 

срока на ползваната социална услуга младежите се насочват към институции и услуги от сходен 

тип. Така продължителен период клиентът се върти в „омагьосания кръг“ на социални заведения и 

програми, като през това време поведенческата девиация се задълбочава, а социалното 

функциониране напълно бива влошено. Това е причина интервенциите да се осъществяват на 

различни равнища, което обикновено удължава сроковете на предоставяне на социални услуги, без 

това да бъде гаранция за ефективността им.  

Друга причина тази възрастова група да е във фокуса на настоящето изследване е промяната 

на социалните роли и изисквания при прехода от юношество към младежка възраст. Обикновено 

това са очаквания за успешна реализация в социума – професионална ориентация и ангажираност, 

продължаване на образованието, квалификация, организиране на свободното време, 

взаимоотношения с връстници и значими други. Когато младите хора не отговарят на тези 

очаквания по една или друга причина, социално-нормативният характер на обществените нагласи в 

редица случаи има стигматизиращ характер. 

Акцент в дисертационното изследване е поставен и върху темата за девиантното поведение 

– кое всъщност можем да наречем девиация, какви са поведенческите прояви и ефектите за 

личността. В много от разглежданите теории девиантното поведение на индивида е 

интерпретирано в контекста на социума и функциите, които то изпълнява за регулиране на 

обществените отношения. В настоящето дисертационно изследване е предпочетена различна 

авторова концепция по отношение темата за девиантното поведение, т.е. девиантното поведение 

като възпрепятстващо ефективното социално функциониране на индивида, ограничаващо 

възможностите му за успешна адаптация и самоактуализация. В дизайна на емпиричното 

изследване са подбрани тези форми на отклоняващо се поведение, които оказват силен 
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неблагоприятен ефект върху личността и интеграцията й в социума, върху способността за 

успешна реализация и ресоциализация. Подбрани са освен това тези форми на девиантно 

поведение, които са най-често идентифицирани от социалните работници като проблемни в 

процеса на социална работа. Т.е. изследването не претендира за изчерпателност по отношение на 

различните проявления на девиантно поведение в младежка възраст, толкова колкото има за цел да 

маркира най-често срещаните форми на девиантност като предмет на психо-социални интервенции 

в процеса на социална работа. Очаква се като резултат от този анализ да бъде изготвено 

методическо указание, което да подпомогне специалистите да подберат такива подходи и техники 

в работата си с клиенти с проблемно поведение, така че да бъде засилена мотивацията им за 

промяна. Диференцирането на различните форми на девиантно поведение има за цел да обогати 

сравнителния анализ от емпиричния материал, така че да се даде отговор на въпроса определя ли 

се мотивацията от типа девиантно поведение и какъв следва да е професионалният 

инструментариум на социалния работник в различните случаи. Следва да се отбележи, че при 

определени клиенти с девиантно поведение е наложително консултация и помощ да бъдат 

предоставени от специалисти от други професионални направления (лекар, психиатър, психолог, 

терапевт), тогава когато причините за отклоняващото се поведение стоят извън професионалната 

област и компетентност на социалния работник. В подобни случаи ролята на социалния работник 

не е ограничена единствено да насочването на клиента към специалист от друго професионално 

направление, а има за цел да подпомогне и засили мотивацията му да участва активно и 

ангажирано в този процес.  

Актуалността на настоящето дисертационно изследване изхожда от все по-отчетливо 

задълбочаващи се социални тенденции – увеличаване ръста на девиантните прояви и 

противообществени деяния сред младежите, завишаване нивата на употреба на алкохол и 

психоактивни вещества, неспособността за ефективна и пълноценна социална адаптация, 

чувството за социална изолация и аномия. В много случаи младежите с девиантно поведение се 

оказват неспособни да се справят сами с проблемите си, което ги насочва към различни социални 

институции и програми. Мотивирането като предмет на научния анализ е съществена част от 

процеса на социална работа. Т.е. колкото по-малко мотивирани са младежите за промяна, толкова 

по-неефективни се оказват психо-социалните интервенции. Това от една страна крие риск от 

задълбочаване на девиацията или до системното й рецидивиране, а от друга – до увеличаване 

продължителността на предоставяните социални услуги, въпреки тяхната неефективност.  

Научната значимост на дисертационното изследване се определя от необходимостта 

богатият теоретичен материал да бъде синтезиран и подбран с оглед на научните хипотези, така че 

да се осигури обяснителна рамка на емпиричните допускания. Това означава, че са проучени тези 

теории, които подпомагат разбирането на обекта и предмета на изследването, обосновават 

конструирания впоследствие изследователски инструментариум и дават възможни методически 

насоки за интегрирането им в практиката на социалния работник.  

Практико-приложната значимост на дисертационното изследване се определя от 

необходимостта от методически препоръки за социална работа с младежи с девиантно поведение. 

Това включва практически насоки за прилагане на определен мотивационен подход – на какви 

условия трябва да отговаря интеракцията социален работник – клиент, така че да бъде ефективна; 

кои са техниките, които благоприятстват и тези, които задържат мотивацията за промяна; как 

следва да се подпомага извеждането на вътрешни мотиви за промяна, да се използват ресурсите на 

личността и социалната среда на клиентите. Очакван резултат от теоретико-емпиричните 

заключения е съставянето на методическо указание с приложна значимост, целящо да ориентира и 

улесни специалистите при работата им с младежи с девиантно поведение, така че засилването на 

мотивацията за промяна да бъде постигната в още в началния етап от работното взаимоотношение.  

ОБЕКТ на дисертационното изследване е процесът на социална работа с младежи с девиантно 

поведение. 
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ПРЕДМЕТ на дисертационното изследване е мотивирането за промяна, разглеждано в две 

измерения: 

 като вътрешно-личностен процес и механизъм за развитие на вътрешна потребност от промяна 

у клиента; 

 като направляван от социалния работник процес на интервенция върху мотивацията за промяна 

посредством професионални методи, подходи, инструменти и техники, при което се ангажира и 

помагащия потенциал на работните взаимоотношения между специалиста  и клиента.  

 

ЦЕЛИ НА ДИСЕРТАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ: 

1. Да бъдат идентифицирани зависимостите и факторите, оказващи влияние върху 

мотивацията за промяна при младежи с девиантно поведение. Това включва анализ на две 

равнища: 

 Особености, идващи от личността на изследваните лица (ценности, нагласи, 

вярвания, потребности, социално функциониране); 

 Особености, характерни за процеса на социална работа (работен процес и фази, 

техники, подход и отношение на специалистите) 

2. Да бъде проучена и анализирана динамиката на успоредно протичащите два процеса – 

вътрешния процес в личността на клиента и процеса на социална работа. На базата на 

идентифицираните закономерности ще бъде изготвено Методическо указание за социална 

работа, ориентирана към поведенческа промяна, с приложение в сферата на социалните 

услуги и терапевтичната помощ за младежи с девиантно поведение. 

Основна цел на методическото указание е да запознае специалистите с техники, засилващи 

мотивацията за промяна при младежи с девиантно поведение, да дава насоки относно динамиката 

на течащите в личността процеси, така че да могат своевременно да бъдат идентифицирани, 

оценени, трансформирани и  използвани за целите на мотивационната работа. Важно 

предназначение на методическо указание също така е да подпомогне разбирането на поведението 

на индивидите като закономерно на стадиите на поведенческа промяна и фазите в процеса на 

социална работа, така че да се бъде направен нов прочит на ролите и сферите на влияние на 

специалистите за засилване мотивацията у клиентите, както и да се разшири професионалния 

инструментариум на практикуващите специалисти – интерпретация, реакции, техники, подходи. 

От така поставената цел произтичат следните основни ЗАДАЧИ: 

1. Да бъдат проучени и анализирани основни теории и схващания за девиантното поведение, 

мотивацията, поведенческата промяна в научна литература и емпирични изследвания по проблема; 

2. Да бъдат изяснени теоретично механизмите на мотивирането за поведенческа промяна, характерни 

за младежката възраст и за типични за нея поведенчески девиации; 

3. Да бъде конструиран и апробиран изследователски инструментариум, предназначен за две групи 

лица – младежи с девиантно поведение - потребители на социални услуги, и специалисти, 

работещи в областта на социалната работа с младежи с отклоняващо се от социалните норми 

поведение; 
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4. Да се проведе емпирично изследване, което да установи особеностите при два типа процес – 

вътрешно-личностен, протичащ според стадиите на поведенческа промяна, и работен процес, 

воден според фазите на социалната работа по индивидуален случай; 

5. Да се идентифицират спецификите в мотивирането за промяна и интервенциите върху мотивацията 

за промяна, характерни за двата процеса  

6. На базата на откроилите се специфики да бъде изготвено методическо указание за социална работа 

с младежи с девиантно поведение с практико-приложен фокус върху мотивацията за промяна 

(техники и инструменти на социалния работник) – научно-приложната задача на това указание ще 

бъде да подпомага специалистите в съгласуването и синхронизирането на споменатите „два 

процеса”. 

7. Изготвеното указание да бъде адаптирано към нуждите на специалистите от методически насоки, 

като бъде предоставено за експертна оценка от специалисти, практикуващи психо-социални 

интервенции с младежи с девиантно поведение. 

 

В хода на изследването се проверяват следните ХИПОТЕЗИ: 

1. Допуска се, че в по-висока степен мотивирани за промяна и съответно, попадащи в по-горен стадий на 

промяна, са тези младежи с девиантно поведение, които имат съзнание за своето поведенческо отклонение, като 

причините за това търсят на микро равнище; участват активно в процеса на социална работа и в по-малка степен 

проявяват съпротиви спрямо своя социален работник; разбират важността на поведенческата промяна и се чувстват 

уверени, че са способни да я изпълнят, формулират ясни цели за поведенческа промяна, чувстват се подкрепени в 

своята социална среда и са социално активни. Допуска се още, че попадащите в различните стадии на поведенческа 

промяна младежи притежават специфични ценностни профили. 

 
2. Допуска се, че процесът на социална работа, ориентиран към мотивиране за промяна, подпомага и 

улеснява поведенческата промяна, когато: в него присъстват такива техники, които благоприятстват промяната, а 

се избягват тези, които я задържат; се синхронизират и се съгласуват фазите на работа по случая със стадиите на 

промяна; услугите и интервенциите обхващат в по-голяма степен установените потребности; специалистът вярва в 

промяната на своя клиент, не му е безразлично бъдещето му, изпитва загриженост и желание да помогне, може да 

разбере своя клиент, предразполага го да споделя и сътрудничи, мотивира го да работи върху поставените задачи. 

 

Така формулираните хипотези изхождат от предположението, че клиентът развива своята 

мотивация за промяна в зависимост от личностните особености и факторите, идващи от 

социалната среда,  както и от влиянието на прилагания мотивационен метод, подхода и 

отношението на специалиста, прилаганите техники в процеса на социална работа. Това означава, 

че мотивацията за промяна би могла да бъде засилена, ако се отчитат спецификите на течащия в 

клиента процес, като тази динамика бъде съобразявана и синхронизирана и с работния процес. 

Ролята на социалния работник е да разпознава сигналите, характерни за стадиите на поведенческа 

промяна и да подбира такива психо-социални интервенции, които да отговарят на особеностите на 

работния процес и готовността за промяна в индивида.  

 

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ: 

 

▪ Преглед на предходни проучвания в научната литература и теоретичен анализ 

▪ Обобщение на значимите теоретико-емпирични ядра и съдържателни категории. 

▪ Методи за емпирично изследване – интервюиране, анкетиране, скалиране. 
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▪ Статистически методи – измерване на абсолютни и средни стойности, стандартни 

отклонения; корелационен анализ и честотно разпределение. 

▪ При статистическата обработка на данните е използван софтуер IBM SPSS 20. 

 

I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРИИ ЗА ДЕВИАНТНОТО ПОВЕДЕНИЕ И МОТИВИРАНЕТО ЗА ПРОМЯНА 

 

В първа глава от теоретичната част на дисертационното изследване са разгледани три групи 

теориите: теории за девиантното поведение, теории за мотивацията и теория за поведенческата 

промяна.  

1. Теории за девиантното поведение 

В тази част от теоретичното изследване се търси отговор на въпроса какво всъщност 

представлява девиантното поведение и кое може да се интерпретира като отклонение от 

социалните норми. Направен е и преглед на някои теории за девиантното поведение. Същността на 

поведенческата девиация е интерпретирана в социологическа перспектива и в контекста на 

течащите в индивида процеси. За целите на анализа важно значение има разбирането за индивида 

като част от една обща система, в която поведението има съществени функции за регулирането на 

това, което е приемано за норма. В предметното поле на социалната работа попадат разнообразни 

по тип интервенции, чиято цел е да подобри социалното функциониране на индивида и успешната 

му адаптация в социума. От друга страна, за да бъде възможно това, много често приоритет на 

практикуващите специалисти става работата с някои личностни особености на индивида, които 

оказват съществено влияние върху поведението. Именно по тази причина разбирането на 

причиността за определен тип поведение, би могла да насочи специалиста към нивата на 

интервенции, така че да бъде оказана ефективна подкрепа при преодоляването на основния 

проблем на клиента.  

Терминът „девиация“ ( от лат. deviare – отклонение от социалните норми) означава най-

общо „отклонение“ и се прилага при оценката на такива прояви от живота на индивида, които се 

оценяват като несъответстващи на социалните и морални норми в едно общество. Т.е. дали едно 

поведение е отклоняващо се от нормите се определя също контекста, в който то се проявява. 

Формите на отклоняващото се поведение могат да бъдат разнообразни и да касаят както 

нарушаването на правните норми, така и на социо-културните норми. Като девиация могат да се 

интерпретират прояви като престъпността, наркоманиите, алкохолизмът, скитничеството, 

просията, проституцията, психопатоподобните изяви на личността. Както се вижда от споменатите 

форми на девиантност, поведението може да нарушава нормите на обществото, но може да се 

проявява и в по-тесен социален контекст или да бъде насочено срещу самия индивид, следващ тази 

форма на поведение.    

В най-общ смисъл девиантното поведение е нарушение на норми, които са общ стандарт за 

това, което индивидите е редно да мислят, казват и правят при определени обстоятелства (Clinard, 

M., 1989, 6). Нарушението на тези общи стандарти често води до реакция и санкция от страна на 

общността. Т.е. санкцията е нормативният отговор, като целта е поведението на индивида да бъде 

коригирано според общите норми и ценностен профил на групата.  

В основата на социологическите теории за девиантно поведение стои въпросът за 

интеракцията на индивида със социалната среда. В този смисъл девиацията не следва да се 

разглежда като вътрешна характеристика на определено поведение, а като нарушение на груповите 
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норми, независимо дали те са кодифицирани или не. Когато се говори за девиация, трябва да се 

има предвид и въпросът за социалния контрол. 

Факторната теория за изследване на девиантността поставя акцент върху множеството 

фактори, оказващи влияние върху определен тип поведение. Според възгледа за „множественост 

на причините“ (“multiple causation”) престъпността е резултат от каузалната връзка между голям 

брой фактори, а не следствие само от един (Станков, Б., 2008, 150).  

Важно място във функционалисткото направление, интерпретиращо причините за 

отклоняващото се от социалните норми поведение, има теорията за аномията на френския 

социолог Емил Дюркем. В съвременната си  конотация понятието „аномия“ има отношение към 

социеталната неустановеност и нестабилност, като резултат от разпад и непризнаване на 

общоустановени ценности и норми. Процесът засяга не само липсата на интернализация на 

обединяващ за едно общество морално-етичен кодекс, но също така и чувството за неустановеност, 

несигурност и отчужденост на индивидуално ниво. В книгата си „Разделение на обществения 

труд” Дюркем твърди, че девиантното поведение може да бъде разбрано единствено в контекста на 

специфичния морален код, който то нарушава. 

По-късно теорията на Емил Дюркем е доразвита от Робърт Мертън. Според него общества, 

които поставят силен акцент върху важността на икономическото и финансово преуспяване, но 

същевременно не указват легитимните средства за постигането на този успех, подтикват 

индивидите към девиантност. Мертън теоретизира аномията и някои форми на девиантно 

поведение като противопоставяне на „социално установените стремления” на обществото и 

„социално структурираните пътища за реализация на тeзи стремления” (Merton, R., 1968, 188). 

Теорията на Р. Клауърд и П. Олин, отнасяща се за причините за девиантните поведенчески 

прояви, също може да бъде отнесена към функционалистката парадигма. Клауърд и Олин 

изграждат теория си върху концепцията за аномията и разглеждат девиантните прояви на 

подрастващите като резултат от натрупването на структурни несъответствия в обществото (пак 

там, 34). Според тях при младежката престъпност се наблюдават няколко способа за адаптация: 1. 

Криминалната младежка субкултура; 2. Конфликтната младежка субкултура; 3. 

Ритритистката младежка субкултура (Тепавичаров, И., 1997, 34). 

А. Коен смята, че младежката субкултура възниква тогава, когато група лица, която изпитва 

затруднения при адаптацията си към социалните институции, се събере и започне да сътрудничи 

помежду си ефективно. Коен разглежда младежката субкултура като реакция на представителите 

на ниските социални класи, които не могат да се адаптират към социалните институции, почиващи 

върху ценностите на средната класа. Ниският социален статус създава чувство на 

неудовлетвореност и потиснатост у тези младежи, така че те се ориентират към общности, 

характеризиращи се с ценности, различни от тези на групата, към която не могат да се адаптират 

(пак там).  

Според теорията за лейбализацията (теория за етикетирането) поведенческата девиация 

се разглежда не като конкретен акт на отклонение, а като културна норма на множеството, 

отклонението от която определя индивида за девиантен. Теорията поставя фокуса върху начина по 

който по-големите социални групи дефинират и етикетизират малцинствата. Идеята за 

лейбализацията е близо до теорията за социалния конструктивизъм, където истината не е 

обективно понятие, а формирано от индивида и неговата среда и следва интерпретативна 

епистемология. 

Теорията за културната трансмисия, изхождайки от позициите на интеракционизма, търси 

основанията за девиантността като следствие от процеса, при който индивида усвоява определени 

идеи и практики, които репликират поведението, наблюдавано в социокултурната среда. В 

„Принципи на криминологията” Е. Съдърланд разглежда човешкото поведение – социално 

положително или негативно – като основаващо се на едни и същи закономерности, а именно 

научаването, което се усвоява в процеса на обучение. Концепцията за „научаването” е заимствана 
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от Габриел Тард, който още през XIX век стига до заключението, че човешкото поведение се учи 

/научава/. 

Теорията за конфликта поставя акцент върху макросоциалните процеси в обществото и 

върху ценностите на привилегированите социални групи, като социално-правен механизъм, който 

регулира отношенията между социалните класи.  Според тази концепция всяка социална група 

притежава своя ценностно-нормативна система, която влиза в противоречие с ценностната система 

на господстващата класа в обществото. Ценностите на тази класа трансформират икономическите 

интереси на групата в правни норми, които я защитават. Основна критика към тази теория е че 

поставя акцент върху макросоциалните процеси, без да дава обяснение на причините за 

младежката девиантност (пак там, 37).  

 Акцент в психологическите теории за девиантно поведение се поставя върху личностните 

фактори, които влияят на поведението на индивида. Макар че протичащите вътрешнопсихични 

процеси са динамични, в голяма степен определяни от социалния опит, психологията изследва и 

такива вътрешни състояния, при които личността повтаря дезадаптивни поведенчески модели, като 

търси отговор на въпроса кои са факторите, влияещи на съзнателното и несъзнателно отклонение 

от социалните норми, в какви случаи личността избира да се държи по определен начин и кои са 

ефективните механизми за трансформиране поведенческите модели. От индивидуалните 

личностови особености зависи уникалният набор от реакции на стимулите на социалната среда, 

характер на междуличностната интеракция и отношения, нагласи и т.н., а познаването на тези 

индивидуални специфики би помогнало на специалистите да разберат по-добре индивида, така че 

да бъдат открити и осъзнати мотивите за определен тип поведение в процеса терапевтична работа. 

Х. Айзенк твърди например, че криминалното поведение е резултат едновременно от 

условията на средата и уникалния набор от личностните черти. Той смята, че индивиди, които са 

генетично предразположени към извършването на криминални деяния и се намират в 

неблагоприятна социална среда и лоши условия – бедност, липса на добро образование и 

безработица – са много по-склонни да се ангажират с такова поведение (Clinard, M., 1989, 46-47).  

В бихевиористичната концепция същността на поведението се определя в отношението на 

зависимост между индивида и средата. Смята се, че поведението на индивида е съвкупност от 

реакции следствие стимулите от средата. В реализацията на „поведение-отговор” участват 

предварително действащи мотиви, подбуди и нагласи на индивида (Гърбачева, А., 1996, 13). 

Поведението се интерпретира като детерминирано от условията на средата. 

За разлика от представителите на бихевиоризма, редица етолози (К. Лоренц, Н. Тинберген) и 

фройдисти аргументират присъствието на филогенетично унаследени характеристики на 

поведението, които участват в процесите на приспособяване на човека към външните условия на 

живот (пак там, 15).   

Представителите на психодинамичното направление също правят опит да анализират човешкото 

поведение, което според З. Фройд се определя от несъзнателната насочеността на индивида и 

неговите нагони.  Според З. Фройд човешкото поведение в значителна степен е подчинено на 

влиянието на подсъзнателните сили, които той назовава влечения. Определяйки инстинктите, 

желанията и стремежа към удовлетворяване на желанията като движещи сили на поведението, 

Фройд открива тяхното място на действие в областта на подсъзнанието (пак там, 18-19).  

Представителите на хуманистичната психология дават предимство на индивидуалната 

значимост и рационалност на човека, а свободният избор се разглежда като основна част от 

тенденцията към самоактуализация. Възможна причина за проява на девиантното поведение е 

неспособността на личността живее в социалната среда, която го прави невротичен и нещастен. 

Според Маслоу злобата, разрушителността и жестокостта не са вродени качества, а се появяват по-

скоро като „яростни реакции”, насочени против фрустрацията на потребностите, емоциите и 

способностите.  
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Като своеобразно обобщение от направения преглед на теориите за девиантното поведение 

могат да бъдат изведени и следните основни фактори, за които се приема, че имат особена роля и 

специфично влияние именно в младежка възраст: 

 Незрялост на ценностите 

 Неравновесие между желания и възможности 

 Неравновесие между потребности и законни средства за тяхното удовлетворение 

 Ниска самоувереност 

 Изкривена социална перцепция 

 Остро отхвърляне на доминиращите ценности и норми на обществото 

 Социална изолация и отчуждение 

 Липса на желание за развитие 

 Продължителни негативни емоционални състояния 

 „Проблемна“ социална среда   

 

Познаването и разбирането на посочените фактори имат приложно методическо значение в 

социалната работа с младежи с девиантно поведение, доколкото позволява например ориентиране 

на оценките и най-вече на превантивната работа към рисковите влияния и възможностите, 

потенциала и уменията на индивида да се справи с тях и да им противодейства със съдействието на 

помагащите специалисти. 

 

2. Теории за мотивацията 

Във втора точка е направен обзор на някои от най-известните съдържателни и процесуални 

мотивационни теории. Целта бе да се проследи влиянието на потребностите върху мотивите за 

действие, както и на динамиката на процеса на мотивиране.  

Съдържателните теории за мотивацията изхождат от предположението, че незадоволените 

потребности са тези които, които мотивират човека. Към разгледаните теории спадат теорията за 

йерархията на потребностите на Маслоу, ЕRG - теорията на Алдерфер, теорията на МакЛиланд и 

двуфакторната теория на Херцберг.  

За разлика от съдържателните теории, при които акцент се поставя върху потребностите 

като фактор за мотивацията на индивида, процесуалните теории разглеждат психичните процеси, 

протичащи по време на мотивацията. Това включва очакванията, желанието за постигане на цели, 

поведенческия избор, личната способност за успех и възприятието за равенство. Теориите 

разглеждат мотивацията като процес, който има своето начало и развитие, като отговарят на 

въпроса „как“ се заражда мотивацията и в последствие как се трансформира по време на трудовия 

процес. Процесуалните теории правят опит да обяснят мотивацията преди всичко като процес, 

който насочва индивидите да постъпват по определен начин. Разгледани в настоящето теоретично 

изследване са теорията за очакванията на Виктор Вруум, циркулационния модел на Е. Портър и Е. 

Лоурър, теория за целеполагането и теория за справедливостта на Адамс. 

Всички разгледани в теоретичното изследване теории за мотивацията търсят отговор на 

въпроса кои са движещите сили на човешката дейност. Според тези теории движещите сили на 

човешкото поведение са незадоволените потребности и усилията чрез целенасочена дейност тези 

потребности да бъдат задоволявани в по-голяма степен. Т.е. процесът на мотивиране има за своя 

главна насоченост идентифицирането на индивидуалните потребности на индивидите и тяхното 

удовлетворяване. Специфичните проявления на поведението на индивидите имат своето 

обяснение, т.е. предполага се, че всяка личност има различни мотивационни нагласи, които 

предполагат различен кръг от персонални мотиватори от страна на тези, които подкрепят и 

засилват мотивацията. Предполага се, че колкото по-ясно са осъзнавани водещите за личността 
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ценности, толкова по-лесно може да бъде прогнозирана посоката на действие и подбран 

подходящият механизъм за мотивиране (Илиев, Й., 2009, 64-65).  

 

3. Теории за поведенческата промяна 

 

В тази част от теоретичното изследване са разгледани някои теории за поведенческата 

промяна. Промяната на поведението се интерпретира като стадиален процес, който дава 

възможност на специалистите да идентифицират „знаците“, характерни за прехода на клиента от 

един стадий в друг, да се анализира вътрешната динамика и да се използват наличните ресурси на 

индивида в процеса на социална работа.  

Разгледана е социално-когнитивната теория на А. Бандура и в частност концепцията му 

за социалното заучаване и Аз-ефективността.Теорията на А. Бандура представя интеракционен, 

тривалентен, реципрочен модел между среда, личност и поведение.  Според него индивидите се 

влияят от три фактора, които на свой ред реципрочно се променят един друг. На първо място в 

тази реципрочна триада стои личността (Bandura, A., 1998, 23–24). В нея се включват всички 

биологични, генетични и социални особености, които не могат да бъдат разглеждани отделно от 

общото цяло. Личността е съвкупност както от социалните специфики, така и когнитивните 

особености. Вторият фактор, който оказва съществено влияние върху всеки един от нас, е 

средата (Bandura, A., 1986, 3–5). Средата, в която ние живеем и функционираме като социални 

индивиди, включва всички стимули, които ние получаваме и които подкрепят даден поведенчески 

и социален модел, всички санкциониращи фактори, както и всички модели на нашата социална 

среда, които оказват влияние върху нас. На трето място в тази триада се намира поведението, 

което се влияе от личността и средата, но и поведението само по себе си оказва влияние върху 

другите два фактора (Fishbein, M., 1975, 171; Bandura, A., 1998, 20–21).  

Според теорията за планираното поведение хората са рационални и техните нагласи, 

субективни норми и възприетият поведенчески контрол са основните определящи фактори за 

появата на конкретни поведенческите намерения. Теорията за планираното поведение изхожда от 

предположението, че поведението ни се определя от съществуващото намерение да се постъпи 

по определен начин. Три са основните фактора, от които се определя дали определено намерение 

ще се породи в нас или не.  

На първо място намерението ни да постъпваме по определен начин зависи от нагласите ни 

за това (Fishbein, M., 1975, 70–77). Нашите нагласи са ценностно-оцветен продукт на миналия 

социален опит.  Функционирайки в определен социален и културен контекст, всеки предходен 

житейски опит бива ценностно обусловен. Когато постъпваме по определен начин, това означава, 

че ние имаме вярвания и нагласи какви ще са последствията от нашите действия, защото вече 

веднъж сме получили отговор на този въпрос или защото разчитаме тези културни кодове, които 

разчитат и хората около нас. Субективните норми са вторият фактор, който определя нашите 

нагласи, а след това и поведението ни (Abraham, C., 2008, 472). Субективните норми представляват 

натискът, идващ от социалната ни среда, така че поведението да бъде регулирано. На трето 

място, нашите нагласи зависят от вярването доколко сме способни да се справим с различни 

трудности (Conner, M., 2005, 1430; Cervone, D., 2001, 9). Ако сме сигурни в собствените си 

способности и сме преодолявали трудности  в миналото си, на базата на този минал опит ние сме 

изградили увереност в собствените си сили. В теорията за планираното поведение самочувствието 

ни, че имаме умения, знания и опит да се справяме с всякакви ситуации, се нарича възприет 

поведенчески контрол. Този контрол се нарича възприет, защото е  заучен от средата и от 

предходния опит, регулира поведението и предотвратява нежеланите социални санкции. Идеята за 

възприетия поведенчески контрол на И. Айзен може да бъде сравнена с теорията на А. Бандура за 

Аз-ефективността. 
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Според Транстеоретичния модел на Дж. Прохаска поведенческата промяна е процес, 

който се случва постепенно. Преодоляването на едно рисково поведение е стадиален процес, 

случва се поетапно и е мотивирано от осъзнатата потребност на човека за промяна (Parker, J., 2003, 

1102–1103). Освен стадиите на промяна, теорията разглежда процеса на вземане на решение като 

една динамична, случваща се във времето преоценка на поведението (осъзнаване на плюсовете и 

минусите на промяната и изготвяне на баланс на решението). Теорията разглежда също така  

ситуативните нагласи, които подпомагат ангажирането с определено поведение, както и видове 

поведение, които са свързани със специфични ситуации или проблемни области (Prochaska, J., 

1992, 39–41). Мотивацията на личността преминава през няколко стадия, които обикновено се 

разгръщат постепенно във времето и включват различни нагласи и вярвания – това са стадиите на 

предразмисъл, размисъл, подготовка, действие и поддържане.  

 
ГЛАВА 2. СОЦИАЛНАТА РАБОТА С МЛАДЕЖИ С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ 

 

В втора глава от теоретичната част на дисертационното изследване са представени някои 

въпроси, свързани със спецификата на групата на младежите с девиантно поведение, какви са най-

често срещаните проблеми при социалната работа с този тип клиенти, очертават се основните 

работни приоритети при предоставянето на услуги за преодоляване на проблемното поведение, 

споменати са основните организации и институции, работещи с тази целева група. 

Акцент в изследването се поставя върху възрастовите особености на целевата група, 

основните проблеми и актуалните потребности при прехода от юношеството към зряла възраст. 

Направен е опит за периодизация на етапите при прехода на индивида от юношество към зрялост, 

както и анализ на специфичните промени, които настъпват за индивида в този период – както 

личностно-диспозиционни промени, така динамика в развитието на личността в интеракцията й 

със социалната среда. Основни заключения от теоретичното изложение в тази глава определят 

трудностите в младежкия период в няколко основни насоки: 

 

 Юношите навлизат в света на възрастните често пъти напълно неподготвени за новите 

предизвикателства, на които  ще трябва да отговорят; 

 Актът на инициация (навършване на пълнолетие) не е достатъчен, за да гарантира 

успешното справяне в света на възрастните; 

 Опитът, с който разполага младият човек, не е достатъчен за правилния избор отрано от 

многобройните възможности, които новото статукво предлага; 

 От личността се очаква да се отнася към действителността по-разумно и отговорно, а 

изборите да бъдат мотивирани и аргументирани; 

 Младият човек отрано трябва да знае какво иска да учи, каква професия ще упражнява; 

 Често родителската подкрепа в този етап намалява и младият човек започва да се чувства 

сам, изолиран, безпомощен; 

 Нерядко се появява чувство на безпокойство и неудовлетвореност от първите житейски 

изпитания и трудности; 

 Младият човек придобива усещането, че светът на възрастните не е това, което е очаквал. 

Разочарованието може да доведе до бягство от реалността такава каквато е и до преселването в 

една псевдореалност – такава каквато личността сама я създаде в представите си. 

 

Проблемите в младежка възраст могат да бъдат от всякакво естество и правилната им 

идентификация, оценка и след това интервенция, биха помогнали на специалистите, които 

подкрепят младежите да се справят бързо, така че съществуващият конфликт да бъде преодолян и 

да не възниква отново в ситуации със сходен характер. Трудностите, които среща младежът в етапа 

на преминаване от юношеския период към ранната зрялост, могат да засягат както психосоциалния 
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му статус, така и неговата социалната адаптация, трудовата ориентация, социалните умения и 

уменията за общуване, здравния статус. Според съществуващите потребности специалистът трябва 

да подбере такива мерки за подпомагане и подкрепа, които в най-голяма степен да отразяват и 

удовлетворяват реалната нужда на младежа от помощ.  

В тази част от изследването са разгледани също програмите и социалните услуги за 

младежи. Посочени са също така групите юноши и младежи, които най-често попадат в обсега на 

системата за социално подпомагане.  

Интерес представлява и въпросът за поведенческата девиация, интерпретирана през 

призмата на възрастовия критерий. Според формата на девиантните поведенчески прояви, 

изследвани в настоящето дисертационно изследване, е направена диференциация на мотиваторите 

за отклоняващо се поведение в различните възрастови периоди. 

Разгледани са също така фазите в процеса на социална работа, специфичните задачи във 

всеки един от етапите, както и отношенията между двата субекта на интеракцията.  

В контекста на процеса на социална работа е разгледан и начинът, по който придвижването 

в стадиите на поведенческата промяна може да се интензифицира и направлява чрез 

професионалните интервенции от страна на специалиста. Т.е. предполага се, че двата процеса 

(външният, работният процес, който протича по определена методика и вътрешно-личностният 

процес на поведенческата промяна) би следвало да се интегрират, за да се подпомогне промяната 

на девиантното поведение с помощта на професионалната методика. Накратко са разгледани 

работните етапи в социалната работа по случай и актуалните пред специалиста задачи, свързани с 

изграждането и засилването на мотивация за промяна в клиентите.  

Така например в предварителния етап от социалната работа по случай специалистът 

има за цел да се запознае с наличната информация за случая на своя клиент, да набележи някои 

предварителни цели, да направи опит да бъдат договорени началните стъпки в процеса на социална 

работа.  

Социалната работа в началния етап от поемане на случая има за цел преди всичко да 

подпомогне запознаването на специалиста и клиента, да бъде изяснено разбирането на индивида 

относно основния му проблем или актуалната ситуация така както я вижда и как това влияе на 

живота му, да се формулира конкретна заявка за професионална помощ и подкрепа. Началото на 

интеракцията има своята съществена методическа роля за засилването на мотивацията в клиента. 

Именно на този етап започват да се изграждат същинските доверителни отношения между двете 

страни. От демонстрираното от специалиста тук отношение в голяма степен се определя 

готовността на клиента да разговаря и споделя свободно, както и да сътрудничи в по-нататък в 

процеса на социална работа. Оценъчните процедури в начална фаза от работния процес имат за цел 

да ориентират специалиста за измеренията на основния проблем, по отношение на който ще бъде 

интервенирано, наличната мотивация, нагласите на клиента по отношение на актуалната ситуация, 

наличните ресурси и дефицитите, които вероятно биха затруднили процеса на промяна. При 

прехода между начална и работна фаза от процеса на социална работа специалистът трябва да 

прецени следните съответствия:  

1. Дали клиентът се намира в такъв стадий на поведенческа промяна, който да позволява 

мотивирано и активно участие в дейностите, заложени в индивидуалния план; 

2. Доколко в индивидуалния план са предвидени интервенции, които са насочени именно 

към поведенческата промяна и от кой точно стадий бе следвало да бъдат прилагани.  

В работния етап от социалната работа по случай започва осъществяването на 

същинските дейности, предвидени в индивидуалния план. Това означава, че работата приоритетно 

е насочена към формулирането на проблеми, задълбочаването и разширяването на оценката, 

формулирането на цели и реализирането на конкретни психо-социални интервенции. Фокус на 
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всяко едно от тези нива следва да бъде мотивацията за промяна на клиента. Така например 

задълбочената оценка ще помогне на специалиста да идентифицира темите, които са значими за 

клиента и биха могли да се трансформират впоследствие в мотиви в полза на промяната. Работата 

със съпротивите на клиента улеснява социалния работник да откроява темите, които предизвикват 

тревожност, което е отправна точка при избора на специфичен подход, който да насърчава 

споделянето и себеразкриването. Препоръчва се специалистите да внимават и идентифицират 

включваните от клиентите защитни механизми в процеса на социална работа, да се търси отговор 

на това кое ги провокира, дали са дълбоки, привидни или повърхностни (Минев, Т., 2012б, 353).  

В етапа на приключване и преход специалистът оценява до каква степен са реализирани 

заложените в индивидуалния план цели и задачи, идентифицира междувременно възникнали 

трудности при прехода от работното взаимоотношение към етапа на адаптация на клиента 

регулиране реакциите, провокирани от приключване на процеса на социална работа. По отношение 

на мотивацията за промяна специалистът следва да направи обзор на постигнатото от клиента до 

момента, с каква интензивност се е развивал процесът, както и каква е била динамиката при 

промяната на специфичните нагласи и отношение на индивида.  

Важен момент в социалната работа с младежи с девиантно поведение е изборът на психо-

социални интервенции да бъде съобразен с работните фази на процеса и стадия на промяна. 

Често като недостатък на социалната работа с тази група клиенти може да бъде посочена 

неуместната адаптация на целите спрямо потребността и готовността на индивидите от промяна. 

Това означава, че процесът на социална работа и работните фази реално не са съобразени с 

възможностите на личността да се придвижва от стадий в стадий. В подобен случай интервенциите 

не биха постигнали желания резултат, а поведенческата промяна би била възпрепятствана.  

 
ГЛАВА 3. МЕТОДИ ЗА МОТИВИРАНЕ КЪМ ПРОМЯНА. СПЕЦИФИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА 

МОТИВАЦИОННОТО ИНТЕРВЮИРАНЕ КАТО МЕТОД ЗА МОТИВИРАНЕ КЪМ ПРОМЯНА.  

В тази глава от дисертационното изследване е направен теоретичен преглед на най-често 

прилагани в сферата на социалната работа с младежи с девиантно поведение методи. Това са 

методи за психосоциална подкрепа, прилагани както в индивидуален, така и в групов контекст (, 

социална работа със случай, консултиране, беседа, дискусия, менторство и коучинг, социална 

работа с групи). Фокусът е поставен върху възможностите на разгледаните методи да влияят на 

мотивацията на клиентите за промяна – да я формират, усилват и поддържат устойчива в процеса 

на социална работа.  

Централно място в теоретичния анализ е отделен на мотивационното интервюиране, тъй 

като предоставя широки възможности пред практикуващия специалист за интегриране на техники, 

подходящи при работата със слабомотивирани клиенти. Мотивационното интервюиране е удачен 

метод в социалната работа с младежи с девиантно поведение, тъй като подпомага засилването на 

потребността от промяна в случаите, когато клиентът има отклоняващ се от социалните норми 

поведенчески модел и няма желание да се промени. Мотивационното интервюиране поставя фокус 

върху говоренето за промяна, като от съществено значение е провокирането на индивида да 

разсъждава и изказва сам разбиранията си относно ползите и вредите от съответното поведение. 

Методът може да бъде интерпретиран и интегриран в практиката на социалните работници и като 

ефективна комуникативна стратегия, благодарение на която да бъде подпомогната естествената и 

желаната от самия клиент промяна. Т.е. предимствата на мотивационното интервюиране не се 

крият толкова в терапевтичните ефекти от прилагането му, колкото в ефективното говорене по 
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темите, свързани с проблемното поведение – причини то да се поддържа, ползи и вреди, ресурси за 

справяне и дефицити. Мотивационното интервюиране подпомага клиентите да формулират сами 

мотиви в полза на промяната, което в определен момент да се превърне в стимул за целенасочено 

действие в посока преодоляване на проблемното поведение. Методът е много подходящ за 

прилагане в социалната работа с младежи с девиантно поведение, тъй като приема първоначалното 

нежелание на индивида да се промени като естествена част от вътрешния процес на мотивация, 

„разчита“ съпротивите на клиента като индикация за темите, предизвикващи тревожност и насочва 

специалиста към формирането на адекватни реакции. Много често недоброволни клиенти се 

съпротивляват активно или отказват да участват в срещите със специалистите именно поради 

усещането, че върху тях се прилагат методи, императивно налагащи им модели на поведение, 

които те не желаят да следват или третиращи ги като „девиантни“, „проблемни“, „трудни“ и т.н. 

Мотивационното интервюиране избягва тази трудност, тъй като фокусира говоренето на 

промяната, виждайки я като разгръщащ с индивидуални темпове процес при всеки отделен клиент. 

Съществено значение за мотивацията на клиента има възприемането му от социалния работник 

като способен да се справи с промяната и като най-добър експерт по отношение на актуалните 

проблеми.  

В заключителната част от теоретичното изследване е представена авторовата концепция за 

модела на взаимовръзките (факторите, влияещи върху мотивацията за промяна при младежи с 

девиантно поведение). На база на разгледаните теоретични постановки мотивацията за промяна 

при младежи с девиантно поведение е разглеждана като динамичен вътрешен процес, зависещ от 

няколко категории променливи: 

 Личностно-диспозиционни особености; 

 Девиантно поведение – специфики и тежест на проблемите; 

 Контакти и социална подкрепа; 

 Процес на мотивиране за промяна; 

 Процес на социална работа. 

Категорията на личностно-диспозиционните променливи включва ценностните 

ориентации на  индивида, актуалните потребности, увереността и потенциала, личното 

обяснение на причините за девиантното поведение и социалната активност.  

Категорията на променливите, изследващи девиантното поведение, включва различните 

форми на отклоняващо се от социалните норми поведение, оценени както от младежите, така и от 

специалистите. Подбрани са такива форми на отклоняващо се поведение, които социалните 

работници идентифицират като най-често срещани при техните клиенти в случаите, когато е 

заявявана нужда от ползването на определена социална услуга.  

Категорията контакти и социална подкрепа изследва доколко изследваните лица 

поддържат взаимоотношения със значими за тях хора. Близките взаимоотношения и социална 

подкрепа са важен ресурс, имащ значение за начина, по който клиентът се чувства в процеса на 

социална работа – т.е. има ли с кого да споделя, чувства ли се подкрепен и значим за някого. 

Много често мотивацията за промяна може да бъде засилвана именно на база на трансформиране 

чувството на подкрепеност в мотив в полза на промяната.  

Процесът на мотивиране за промяна включва стадиите на поведенческа промяна, 

съзнанието за отклонение, съпротивите срещу промяната, активността на клиента в процеса на 

социална работа, мотивационния му профил, мотивите за промяна и целите, които си поставя. 

Стадиите на поведенческа промяна като част от транстеоретичния модел са индикатор за 

наличната в индивида мотивация за промяна. 
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Процесът на социална работа включва специфичния подход на социалния работник, 

техниките, които използва в работата си с младежи с девиантно поведение, работната фаза на 

помагащия процес и отношението на специалиста спрямо клиента.  Всички тези променливи 

описват модела на социална работа с младежи с отклоняващо се от нормите поведение. 

Както се вижда от описаните до тук променливи, мотивацията за промяна на индивидите е 

разглеждана в динамична взаимовръзка между няколко различни равнища. Според 

изследователските допускания мотивацията за промяна не би могла да бъде постигната, ако се 

работи единствено на личностно ниво или ако  се поставя акцент само върху спецификата на 

социалните услуги или подхода на практикуващия специалист. Желанието на клиента за промяна 

може да бъде засилено, ако той осъзнава поведението си като проблемно и оказващо негативен 

ефект върху социално му функциониране, ако същевременно с това възникне потребност от 

промяна, която да бъде подкрепена от наличните ресурси, ако клиентът разбира отговорността, 

която носи за себе си и своите действия. Предполага се също така, че важно условие за засилване 

на мотивацията за промяна е използваният професионален подход на специалиста, техниките, 

които включва в процеса на социална работа, както и отношението, което показва спрямо своя 

клиент. Мотивацията за промяна на клиентите следва да бъде оценена в перспективата на всички 

разгледани до тук теоретични постановки, като се има предвид ефектите, които всяко едно от 

описаните равнища оказва влияние върху интензивността на течащите в личността процеси, 

свързани с осъзнаването на проблема и засилване на вътрешната мотивация за промяна.  

 

ІІ. ЕМПИРИКО-ПРИЛОЖНА ЧАСТ 

 

ГЛАВА 1. МОДЕЛ НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 
 

 

В Първа глава от емпирико-приложната част на дисертационното изследване е описан 

моделът на емпиричното изследване – поставени са конкретни изследователски задачи, 

формулирани са допускания и научни задачи, свързани с двете хипотези, направена е 

операционализация на променливите, описани са изследователските методи и научния 

инструментариум, мястото на провеждане на изследването, профила на извадките, споменати са 

принципите и процедурите на изследването.  

 

1. Емпирико-изследователски задачи 

 

Поставените емпирико-изследователски задачи установяват и интерпретират проявленията 

и взаимовръзките в рамките на шест категории променливи: 

 

 личностно-диспозиционни променливи (вярвания, нагласи, ценности); 

 процес на социална работа (компоненти на модела на социална работа – фази, действия и 

техники на социалния работник, работно отношение на специалиста към клиента); 

 процеса на мотивиране за промяна (стадии на поведенческата промяна, съзнание за 

проблемното отклонение, важност и увереност по отношение на промяната, мотиви в подкрепа на 

промяната, съпротиви, активност на клиента в процеса на социална работа, умение за формулиране 

на специфични и конкретни цели);  

 девиантно поведение (форми и проявления на девиантното поведение, оценени от 

изследваните лица и специалистите, работещи с тях); 

 контакти и социалната подкрепа (чувство за социална подкрепа на изследваните лица и 

възможност за контакт с членове на семейството); 
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 социално-демографски данни (демографски профил на изследваните лица с девиантно 

поведение – пол, възраст, образование, семейство). 

 

Крайната научно-приложна цел на дисертационното изследване бе насочена към изследване 

на условията и характеристиките на процеса на социална работа и използваните методи, така че да  

бъде подпомогната и засилена мотивацията за промяна на младежи с девиантно поведение. 

Анализът и интерпретацията на получените данни стои в основата на изготвеното Методическо 

указание за социална работа, ориентирана към поведенческа промяна, с приложение в 

сферата на социалните услуги и терапевтичната помощ за младежи с девиантно поведение, 

в което са предложени подходи, принципи и ефективни стратегии за усилване на мотивацията за 

промяна на младежи с отклоняващо се от социалните норми поведение. 

Важен аспект на емпиричното изследване бе обособяването на разнообразни профили на клиенти 

(т.е. клиенти с различен поведенчески и мотивационен профил) така, че да се очертаят 

спецификите на мотивационните процеси и да се изведат методически насоки и препоръки за 

социалната работа с тази група лица.  

 

В емпиричния етап на изследването бяха поставени следните по-конкретни задачи: 

 

 Изследване на проявленията на отклоняващото се поведение при отделни категории младежи – 

потребители на социални услуги; 

 Проучване на взаимовръзките между стадия на промяна, типа девиантно поведение, съзнанието 

за отклонение и готовността за активно сътрудничество на изследваните лица; 

 Изследване нивата на готовност за промяна при отделни категории младежи с девиантно 

поведение; 

 Установяване особеностите на личностно-диспозиционните променливи и характера им на 

влияние спрямо индивидуалния поведенчески и мотивационен профил; 

 Измерване нивата на съпротивите при изследваните лица в процеса на социална работа и 

специфичния контекст на появата им; 

 Установяване на специфичните мотиви за включване в процеса на социална работа и 

взаимовръзката им с готовността за поведенческа промяна на изследваните лица; 

 Установяване спецификите на индивидуалните цели и взаимовръзката им със съзнанието за 

поведенческо отклонение; 

 Очертаване на основните характеристики на методическия модел, прилаган в сферата на 

социалната работа с младежи с девиантно поведение – фази, услуги, отношение и действия на 

социалния работник, специфични техники на работа, подкрепящи или задържащи мотивацията за 

промяна; 

 Изследване на взаимовръзките между особеностите на методическия модел и характеристиките 

на мотивационния процес; 

 Анализиране на работното отношение на социалния работник към клиента, на използваните 

техники за мотивиране, взаимовръзката им с готовността за поведенческа промяна и активността на 

изследваните лица в процеса на социална работа; 

 Очертаване спецификите на различните мотивационни профили според типа девиантно 

поведение – личностно-диспозиционни характеристики и стадий на промяната; 

 Проучване ефективността на оценъчните инструменти с приложение в процеса на социална 

работа по индивидуални случаи на младежи с девиантно поведение, като бъде изпробвана и доказана 

тяхната надеждност и методическа целесъобразност;  

 Създаване на Методическо указание за социална работа с младежи с девиантно поведение в 

помощ на социалните работници – специфики на мотивационния процес при клиенти с различен 
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поведенчески профил и личностно-диспозиционни характеристики, техники и инструменти за 

засилване на мотивацията за промяна и сътрудничество в процеса на социална работа. 

 

2. Научноизследователски хипотези 

 

Въз основа на обобщенията и изводите от теоретичния анализ бяха формулирани две 

научни хипотези, касаещи проблема за поведенческата промяна като основен предмет на 

интервенцията, както методическите аспекти на социалната работа по случай, насочени към 

засилване на мотивацията за промяна: 

 

Хипотеза 1: Допуска се, че в по-висока степен мотивирани за промяна и съответно, 

попадащи в по-горен стадий на промяна, са тези младежи с девиантно поведение, които 

имат съзнание за своето поведенческо отклонение, като причините за това търсят на микро 

равнище; участват активно в процеса на социална работа и в по-малка степен проявяват 

съпротиви спрямо своя социален работник; разбират важността на поведенческата промяна 

и се чувстват уверени, че са способни да я изпълнят, формулират ясни цели за поведенческа 

промяна, чувстват се подкрепени в своята социална среда и са социално активни. Допуска се 

още, че попадащите в различните стадии на поведенческа промяна младежи притежават 

специфични ценностни профили. 

 

Както се вижда от така формулираната хипотеза, в нея се допуска като цяло взаимовръзка 

между определени характеристики на съзнанието и поведението от една страна и степента на 

мотивацията за промяна - от друга. Доказването на тази хипотеза позволява да бъдат приети 

изброените характеристики като условия и индикатори на промяната. Подобни констатации 

служат в практическата социална работа по индивидуални случаи за ориентиране на 

интервенциите към тези ключови области в съзнанието и поведението, които имат най-голямо 

значение за развитието на мотивацията за промяна. 

 

2.1. По-конкретни допускания и научни задачи, свързани с Хипотеза 1 

 

За доказване на направените в Хипотеза 1 допускания бяха формулирани няколко 

конкретни научни задачи: 

 Да се проследи променят ли се нивата на съзнанието за поведенческо отклонение в различните 

стадии на поведенческа промяна; 

 Да се анализира как изследваните лица обясняват причините за актуалния си проблем; 

 Да се отчете степента на ангажираност на изследваните лица в процеса на социална работа и 

дали тя се променя правопропорционално на стадиите на поведенческа промяна; 

 Да се обобщят типовете съпротиви за промяна на изследваните лица в различните стадии на 

поведенческа промяна; 

 Да се идентифицира специфичния мотивационен профил на изследваните лица според стадия 

на поведенческа промяна; 

 Да бъдат анализирани формулираните от изследваните лица цели за поведенческа промяна; 

 Да се проследи дали социалната подкрепа, която изследваните лица получават, има съществена 

роля за засилване на мотивацията за промяна, ; 

 Да се провери как социалната активност на изследваните лица се промяна в различните стадии 

на поведенческа промяна; 

 Да бъде очертан специфичният ценностен профил на изследваните лице в четирите стадия на 

поведенческа промяна. 
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Хипотеза 2: Допуска се, че процесът на социална работа, ориентиран към мотивиране за 

промяна, подпомага и улеснява поведенческата промяна, когато: в него присъстват такива 

техники, които благоприятстват промяната, а се избягват тези, които я задържат; се 

синхронизират и се съгласуват фазите на работа по случая със стадиите на промяна; 

услугите и интервенциите обхващат в по-голяма степен установените потребности; 

специалистът вярва в промяната на своя клиент, не му е безразлично бъдещето му, изпитва 

загриженост и желание да помогне, може да разбере своя клиент, предразполага го да споделя 

и сътрудничи, мотивира го да работи върху поставените задачи. 

 

Така формулираната хипотеза се опира на разбирането, че промяната на индивида се 

постига във взаимоотношението клиент – социален работник и се определя качествено от подхода 

и техниките за въздействие. Хипотезата засяга специфичните методически аспекти на социалната 

работа с младежи с девиантно поведение за постигане на мотивация за промяна. Формулираните 

частни научноизследователски задачи изследват ефективния модел на социална работа с младежи 

с девиантно поведение. Това включва разнообразните интервенции, подход на специалиста и 

използвани техники за постигане на въздействие върху клиента. Проверката на Хипотеза 2 

проследява взаимовръзката между двата изследвани процеса – работния процес, от който 

произтичат ефектите на взаимоотношението клиент – социален работник, избора на социална 

услуга, предпочитан подход и прилагани техники от една страна, а от друга – вътрешния процес на 

развитие на мотивация за промяна. Това включва нагласите и готовността на индивида да 

предприема конкретни действия в посока на целенасочената поведенческа промяна, съзнанието за 

отклонение, разбирането за причините за проблемната ситуация. Допуска се, че мотивацията за 

промяна може да бъде улеснена, когато двата процеса се синхронизират, като се отчитат както 

психичните процеси в клиента, така и спецификите на работния процес – фази, цели и задачи, 

взаимоотношения. 

 

 

2.2. По-конкретни допускания и научни задачи, свързани с Хипотеза 2 

 

За доказване на направените в Хипотеза 2 допускания бяха формулирани няколко 

конкретни научни задачи: 

 Да се отчете как изследваните лица оценяват своя социален работник в различните стадии на 

поведенческа промяна, т.е. какви прилагани от специалиста техники идентифицират в процеса 

на социална работа; 

 Да се проследи до каква степен съществува съгласуваност между стадия на поведенческа 

промяна и фазата в процеса на социална работа; 

 Да се обобщи доколко предоставяните услуги обхващат установените потребности на 

изследваните лица в различните стадии на поведенческа промяна; 

 Да се анализира отношението на социалния работник като съществен фактор за засилването на 

мотивацията за промяна при младежи с девиантно поведение.  

 

 

3. Операционализация на променливите 

 

В рамките на предметното поле на изследването и във връзка с формулираните основни 

научни хипотези и по-частни допускания беше съставен модел за операционализация на 

изследваните променливите. Моделът ги категоризира и свежда до оперативно измеримите им 

проявления в шест категории променливи: 
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 Процес на мотивиране за промяна; 

 Процес на социална работа; 

 Девиантно поведение; 

 Личностно-диспозиционни характеристики; 

 Контакти и социална подкрепа; 

 Социално-демографски данни. 

 

В емпиричната част от изследването са използвани въпросници и скали. Получените 

количествени данни са обработени с IBM SPSS Statistics 20, като са измерени абсолютни и средни 

стойности и коефициенти на корелация (Pearson) по отношение на значими взаимовръзки, касаещи 

процеса на мотивиране за промяна и процеса на социална работа. 

За нуждите на проучването и съобразно конкретизираните променливи беше подготвен пакет от 

инструменти. Част от инструментите са авторски разработки, а други – известни и утвърдени в 

изследователската практика. При изработването на инструменти за измерване от автора са 

проведени интервюта с представители на изследваните категории лица (младежи и специалисти). 

Изчислени са коефициенти на надеждност (Алфа на Кронбах), така че да бъде доказана 

изследователската им стойност, те да бъдат апробирани и едновременно с това препоръчани в 

практиката на социалните работници като надеждни и валидни изследователски инструменти. 

Използваните инструменти се разпределят в две групи, както е показано в Таблица 1 - въпросници 

и скали за младежи с девиантно поведение и въпросници и скали за специалисти, работещи с 

младежи с девиантно поведение. 

 
Таблица 1. Въпросници и скали за младежи с девиантно поведение и специалисти, работещи с тях 

 
Въпросници и скали за младежи с девиантно поведение Въпросници и скали за специалисти, работещи с младежи с 

девиантно поведение 

1. Социално-демографски въпросник 1. Въпросник за специалисти 

2. Скала за девиантно поведение 2. Скала за оценка на типа  девиантното поведение на клиента 

3. Скала за оценка на социалната активност 3. Скала за оценка на социалната активност на клиента 

4. URICA Change Assessment Scale (скала за стадиите на 

поведенческа промяна) 

4. Скала „Категории съпротивляващо се поведение на клиента“ 

5. Скала „Съзнание за поведенческото отклонение“  

6. Скала „Самооценка на причините за девиантното 

поведение“ 

 

7. Скала „Мотивационен профил на клиента“  

8. Въпросник за изследване на ценностните ориентации (М. 

Рокич) 

 

9. Скала за изследване на общата Аз-ефективност  

10. Скала „Удовлетвореност от качеството на живота“  

11. Скала за оценяване на чувството за социална подкрепа  

(MSPSS - Multidimensional Scale of Perceived Social Support)   

 

12. 1. Скала „Техники, благоприятстващи мотивацията за 

промяна“ 

12.2. Скала „Техники, задържащи мотивацията за промяна“ 

 

 

13. Скала „Съпротиви спрямо промяната“ (Resistance to 

Change Scale) 

 

14. Мотиви за поведенческа промяна   

 

3.1. Въпросници и скали за младежи с девиантно поведение 

 

 Социално-демографски въпросник. Служи за събиране на информация относно пола, 

възрастта, образователно-квалификационната степен, семейното положение, както и типа 

институция, в която изследваните лица ползват социални услуги. 
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 Скала за девиантното поведение (за клиенти). Скалата е съставена от автора на основата на 

систематизираните в теоретичната част най-характерни разновидности на поведенчески 

отклонения в младежка възраст – агресивно поведение, употреба на наркотични вещества, 

нагласи относно употребата на наркотични вещества, употреба на алкохол, кражби , измами, 

рисково сексуално поведение, просия, нарушение на правилата и вътрешния ред в социалната 

институция, нарушение на закона. Скалата се състои от 50 твърдения, описващи различните 

девиантни прояви. 

 Скала за оценка на социалната активност. Скалата е съставена от автора на базата на 

предварително направен анализ на типичните прояви на младежка социална активност, т.е. 

това, което е прието като социална норма за областите на активност при тази възрастова група 

– трудова заетост, обучение, професионална квалификация и преквалификация, спорт, хоби и 

свободно време. 

 URICA Change Assessment Scale (скала за стадиите на поведенческа  промяна). 

Въпросникът е създаден през 80-те години на XX век от група изследователи (McConnaughy, 

Prochaska, Veliser) и служи за оценка на стадия на поведенческа промяна, в който индивидите с 

определеното проблемно поведение се намират. В настоящото дисертационно изследване е 

използвана версия на въпросника, определящ стадия на промяна на индивиди със зависимост от 

психоактивни вещества (32 Item, Drug Version)1. 

 Скала „Съзнание за поведенческо отклонение“. Скалата е създадена от автора на базата на 

направен теоретичен анализ и хипотезата, че наличното съзнание за поведенческо отклонение е 

задължително условие за придвижване на индивида в по-преден стадий на поведенческа 

промяна. Смята се, че съзнанието за поведенческо отклонение би подтикнало индивида към 

активно сътрудничество със специалиста по актуалните заявки и поведенчески проблеми. 

 Скала „Самооценка на причините за девиантно поведение“. Скалата е създадена от автора 

на дисертационното изследване и има за цел да идентифицира убежденията на индивидите 

относно причините за актуалната житейска ситуация, в която те се намират. 

 Скала „Мотивационен профил на клиента“. Скалата изследва два много съществени аспекта 

на ресурса за справяне с поведенческото отклонение, които са компоненти на вътрешната 

мотивация за промяна – важността на поведенческата промяна и увереността на индивида, че 

може да се справи с предизвикателства от различно естество в тази насока; 

 Въпросник за изследване на ценностните ориентации (М. Рокич). 

 Скала за изследване на общата Аз-ефективност (General Self-Efficacy Scale). Инструментът 

измерва положителните нагласи на индивида за справяне с разнообразни сложни ситуации и 

предизвикателства в житейски план. Аз-ефективността представлява субективно усещане и 

увереност на индивида, че може да се справи с различни ситуации и задачи. 

 Скала „Удовлетвореност от качеството на живота“. Скалата изследва субективното чувство на 

удовлетвореност на индивида по отношение на 18 съдържателни области. 

 Скала за оценяване на чувството за социална подкрепа  (MSPSS - Multidimensional Scale of 

Perceived Social Support). 

 Скала „Техники, благоприятстващи мотивацията за промяна“. Всяко едно от 10-те 

твърдения описва техника, която благоприятства промяната и подкрепя индивида в процеса на 

поведенческа промяна. 

 Скала „Техники, задържащи мотивацията за промяна“. Скалата изследва качеството на 

комуникация, ефективността на професионалното взаимоотношение клиент-социален 

работник, разбирането за професионалните компетенции на специалиста. 

                                                           
1
 http://www.umbc.edu/psyc/habits/content/ttm_measures/urica/ - University of Phode Island. Change Assessment Scale: 

URICA (28.10.13 г.) 

http://www.umbc.edu/psyc/habits/content/ttm_measures/urica/
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 Скала „Съпротиви към промяната“ (Resistance to Change Scale). Скалата се състои от 17 

твърдения, касаещи промяната на индивида – отношение към промяната, емоции, свързани с 

нея, и устойчивост на когнитивните и поведенчески сценарии. 

 Въпросник за изследване на мотивите за поведенческа промяна и лични цели. 

 

3.2. Въпросници и скали за специалисти, работещи с младежи с девиантно поведение 

 Въпросник за специалисти. Разработеният от автора на дисертационното изследване 

инструмент проучва модела на социална работа, който включва няколко компонента – действия 

и интервенции на социалния работник, нагласи и отношение на специалиста, разбиране за 

ресурсите и дефицитите на клиента и умения за ангажирането му в процеса на социална работа. 

Въпросникът изследва времевия аспект на социалната работа по случай – работни фази, 

продължителност на ползваната социална услуга и данни за  историята на работата по случая. 

Въпросникът изследва също така нагласите на специалиста по отношение на клиента – вяра и 

загриженост, желание да се помогне, умения за разбиране и предразполагане на клиента да 

споделя свои мисли и чувства, ангажирането му в процеса на социална работа. Успехът на 

социалната работа по случай се определя и от това доколко услугите и интервенциите обхващат 

установените потребности, как потенциалът и мотивацията на личността подкрепят 

поведенческата промяна. Въпросите, проучващи модела на социална работа, са съставени от 

ликертови скали, които позволяват на социалния работник да оцени степента, в която приема 

или отхвърля дадено твърдение по отношение на своя клиент. 

 Скала за оценка на типа девиантното поведение на клиента. 

 Скала за оценка социалната активност на клиента. 

 Скала „Категории съпротивляващо се поведение на клиента“. Скалата изследва основните 

съпротиви, използвани от индивидите в процеса на социална работа – спорене, прекъсване, 

отричане, пренебрегване. 

 

4. Място на провеждане на научното изследване и описание на извадките  

 

Изследването бе проведено в организации за социална работа, имащи предимно 

коригиращи и подкрепящи функции(вж. Таблица 2).  

 
Таблица 2. Институции, в които е проведено емпиричното изследване 

Институция Тип поведенческо отклонение Брой изследвани лица 

Дом за деца „Асен Златаров“ Противообществени прояви; Употреба на 
психоактивни вещества; Агресивно поведение; 

Просия 

23 

 

Социален и младежки център „Св. Константин“  към 
Фондация „Конкордия България“ 

Агресивно поведение; Неспазване на социални 
норми; Липса на социална активност; Неспазване 

на нормите и правилата в институцията; Измами; 

Кражби; Просия; Рисково сексуално поведение 

23 

Защитено жилище „Заедно“ Липса на социална активност; Кражби; Измами; 
Неспазване на нормите и правилата в социалната 

организация 

10 

Терапевтична общност „Билани“  Зависимост от психоактивни вещества; 
Алкохолна зависимост; Рисково сексуално 

поведение 

25 

Терапевтична общност „Бетел“ Зависимост от психоактивни вещества 

Алкохолна зависимост 

17 

Асоциация „Солидарност“ Зависимост от психоактивни вещества; 

Алкохолна зависимост 

5 

Сдружение „Октава“ Алкохолна зависимост 6 

Общ брой изследвани лица:  109 

 

Част от изследваните лица ползват социални и терапевтични услуги именно поради 

наличието на конкретно девиантно поведение, което е осъзнавано от самия индивид като 
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проблемно и налагащо професионална психо-социална интервенция. Друга част от изследваните 

лица ползва услуги в организации за социална работа поради наличието на обстоятелства от 

различен характер, които ги поставят в неблагоприятно социално положение. Т.е. при тези случаи 

по-скоро заявката, с която клиентът идва, не касае проблемното поведение, а в процеса на 

социална работа става значим приоритет и фокус на интервенциите. 

В изследването участваха 2 категории лица: 

 клиенти и потребители на услуги в социални организации и терапевтични програми; 

 специалисти, работещи с младежи с девиантно поведение. 

В първата категория бяха включени 109 индивидуални случая, а във втората категория 20 

социални работници и терапевти.  

Обработката на данните, събрани чрез социално-демографския въпросник очертава 

основните профили на формираната извадка, както е показано в Таблица 3. 

Най-голям процент (34 %) от изследваните лица са на възраст между 28 и 29 години.  

Приблизително 80 % от младежите са от мъжки пол. Над 40 % от изследваните лица са с основно 

образование. 
 

Таблица 3. Разпределение на изследваните лица по възраст, пол, образователно-квалификационна степен и семейно 

положение 

 

 

5. Принципи и процедури на изследването  

 

Изследването беше проведено в периода октомври 2012 - април 2013г. При договаряне на 

изследователската процедура бяха проведени индивидуални разговори, фокус групи, презентации 

на инструментариума пред екипите от специалисти и ръководителите на институции. При подбора 

на случаи важна роля имаха предварително провежданите разговори със специалистите, работещи 

по конкретни проблеми на младежи с девиантно поведение. На базата на тези обсъждания бяха 

подбрани конкретни индивидуални случаи, които представляваха интерес от гледна точка на 

обекта и предмета на дисертационното изследване.  

 

 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО КАТЕГОРИИ 

ПРОМЕНЛИВИ 

 

Във втора глава от дисертационното изследване е направен анализ на статистическите 

резултати по категории променливи. Изведени са средни стойности и стандартно отклонение за 

всяка една от разглежданите променливи, като данните са сравнени допълнително и според типа 

социална институция. Получените резултати са анализирани и допълнително подпомагат 

осветляването на проблематиката в контекста на двете научноизследователски хипотези в 

следващата глава на изследването. 

 

Възраст % Образование % 

16-18г. 18,3 По-ниска 4,6 

19-21г. 17,4 Начално 9,2 

22-24г. 13,8 Основно 42,2 

25-27г. 16,5 Средно 35,8 

28-29г. 33,9 Висше 8,3 

 

Пол 
 

% 
 

Семейно положение 
  

 % 

м 79 Женен/ омъжена 3,7 

ж 21 Разведен/а 9,2 

  Вдовец/ица 0 

  Съжителство 8,3 

  Деца 13,8 
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ГЛАВА 3. МОТИВИРАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА МЛАДЕЖИ С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ В 

ПРОЦЕСА НА СОЦИАЛНА РАБОТА. ПРОВЕРКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ 

ХИПОТЕЗИ 
 

1. Анализ и заключения по Хипотеза 1 

 

Първата формулирана хипотеза в дисертационното изследване засяга мотивирането за 

промяна на младежи с девиантно поведение като предмет на психо-социалната интервенция. 

Формулираните и произтичащи от хипотезата научноизследователски задачи са ориентирани към 

оценката и анализа  на тези ресурси на личността, които са фактор за мотивацията за промяна. 

Това включва специфични личностно-диспозиционни характеристики като ценности, вярвания и 

убеждения. Допуска се, че това са значими за процеса на социална работа ресурси, които, бивайки 

трансформирани, оказват положително влияние върху индивида по посока на постигане на 

желаната поведенческа промяна. Изложените по-долу данни са структурирани според 

специфичните научноизследователски задачи.  

 

1.1. Според първото допускане в Хипотеза 1, при младежите, които в по-голяма степен са 

мотивирани за промяна и попадат в по-горен стадий на поведенческа промяна, съзнанието за 

поведенческо отклонение е със стойности над средните, като се изменя с преминаването към  

по-горен стадий на промяна. 
Както показва разпределението на средните стойности на съзнанието за поведенческо отклонение 

по стадии (вж. Таблица 4) най-ниска е измерената стойност в стадия на предразмисъл (2,26), а най-

високата в стадия на поддържане (2,81).  

 
Таблица 4. Личностно-диспозиционни характеристики на изследваните лица според стадия на поведенческа промяна 

(средни стойности, разпределени по стадии на промяната 

 

Данните говорят, че изменението на мотивацията за промяна е съпътствано от известно 

повишаване на степента на осъзнаване на поведенческото отклонение с придвижването към по-

висок стадий на промяна – зависимост, забележима главно при преминаването от стадия на 

предразмисъл към стадия на размисъл и след това – при преминаването към стадия на поддържане. 

Въпреки че измерените нива на съзнание за поведенческо отклонение и в четирите стадия са над 

средните, следва да се отбележи, че повишаването на стойностите не е значимо и 

правопропорционално. Това означава, че по-високите нива на съзнание за поведенческо 

отклонение не биха могли да във всички случаи да бъдат безспорен индикатор за нарастване на 

мотивацията за промяна.  Данните се потвърждават и от факта, че не бяха измерени статистически 

значими корелационни зависимости между съзнанието за поведенческо отклонение и стадиите на 

поведенческа промяна.  

Стадий на 
поведенческа 

промяна 

Социална 
активнос

т 

Социална 
активност на 

клиента /според 

социалния р-к/ 

Активност 
в процеса 

на 

социална 
работа 

Съзнание за 
поведенческ

о отклонение 

Важнос
т 

Уверенос
т 

Аз-
ефектив

ност 

Потенциал на 
клиента/според 

социалния р-к/ 

Мотивация за 
промяна 

/според  

соц. р-к/ 

Предразмисъл 2,01 1,43 2,23 2,26 8,72 6,39 3,08 5,86 4,58 

Размисъл 2,63 2,51 2,73 2,67 10 8 2,9 7,67 6,33 

Действие 2,15 1,89 3,04 2,33 9,94 8,64 2,96 7,76 7,67 

Поддържане 2,36 2,07 3,43 2,81 9,75 7,25 2,41 7,75 7,63 

Минимална/ 

максимална 

стойност на 
скалата 

0-5 0-5 0-5 0-4 0-10 0-10 1-4 0-10 0-10 
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Както става ясно в частта, касаеща съзнанието за поведенческо отклонение като индикатор 

за мотивация за промяна, хипотезата в известна степен се потвърждава. Данните показват 

повишаване на степента на тази осъзнатост с напредването на стадия на промяна, като тази 

тенденция е неравномерна и се проявява по-явно при преминаването към стадия на размисъл и 

стадия на поддържане. 

 

1.2. Според второто допускане в Хипотеза 1 при младежите, които в по-голяма степен 

са мотивирани за промяна и попадат в по-горен стадий на поведенческа промяна, съществува 

тенденция причините за девиантното поведение да бъдат търсени на микро равнище, т.е. 

обяснени и интерпретирани като следствие от личния избор, а не продиктувани от външни 

обстоятелства. 

Направеното в хипотезата предположение, че в по-висока степен мотивирани за промяна са 

младежите, които търсят причините за своето поведение на микро равнище, се потвърждава от 

емпиричните данни (вж. Таблица 6). Този резултат говори, че има основание в практиката да бъдат 

препоръчани директивни техники, които да провокират разбирането за личната отговорност на 

клиента като фактор за мотивирана и осъзната поведенческа промяна – извличане на говоренето за 

промяна като личен избор,  признаване на недостатъците и предимствата на статуквото, видени 

през призмата на личната отговорност, визия за бъдещите действия като лична инициатива и т.н. 

Също така колкото повече изследваните лица разбират поведението си и ситуацията, 

в която се намират като следствие на своя личен избор, толкова по-мотивирани и са те и 

толкова по-лесно е да бъдат мотивирани в процеса на социална работа. И обратното, колкото 

повече са склонни да обясняват проблемната ситуация с външни обстоятелства, независещи от 

техния избор и воля (-,413) или със своята близка социална среда (-,475), толкова по-ниска 

мотивация за промяна притежават те.  

 
Таблица 6. Типове обяснение на изследваните лица относно причините за девиантното поведение и чувство за 

социална подкрепа според стадиите на поведенческа промяна (корелационни зависимости) 

  

Обяснение 

на 

Макро 
равнище 

Обяснение 

на Мезо 
равнище 

Обяснение 

на Микро 
равнище 

Подкрепа от 
семейство 

Подкрепа от 
приятели 

Подкрепа от 
значим друг 

Предразмисъл Pearson 

Correlation 

,469** ,393** -,429** -,495** -,123 -,005 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,204 ,957 

N 109 109 109 109 109 109 

Размисъл Pearson 
Correlation 

-,128 ,009 ,198* ,130 -,023 ,004 

Sig. (2-tailed) ,185 ,924 ,039 ,178 ,816 ,967 

N 109 109 109 109 109 109 

Действие Pearson 

Correlation 

-,417** -,389** ,418** ,384** ,098 -,033 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,311 ,732 

N 109 109 109 109 109 109 

Поддържане Pearson 

Correlation 

-,149 -,090 ,124 ,261** -,051 -,097 

Sig. (2-tailed) ,122 ,349 ,200 ,006 ,601 ,317 

N 109 109 109 109 109 109 

 

Също така, според оценката на специалистите, клиенти с подобен тип убеждения е по-

трудно да бъдат мотивирани в процеса на социална работа (вж. Таблица 7).  
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Таблица 7 . Мотивация на клиента (според оценката на специалиста) и тип обяснение на изследваните лица относно 

причините за девиантното поведение (корелационни зависимости) 
  Обяснение на макро 

равнище 

Обяснение на мезо 

равнище 

Обяснение на микро 

равнище 

Мотивация за 

промяна 
(според соц. р-

к) 

Pearson 

Correlation 

-,413** -,475** ,605** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

Мотивиране на 

клиента 
 

Pearson 

Correlation 

-,375** -,408** ,544** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

*Резултатите са значими при вероятност за грешка 0,05 
**Резултатите са значими при вероятност за грешка 0,01 

 

Важно е да се отбележи също така, че личната интерпретация на причините за 

девиантното поведение оказва влияние върху подхода на социалния работник. Т.е., 

взаимовръзката между мотивацията за промяна и локализацията на обяснението на клиента за 

причините за отклоненото му поведение има и методически проекции. Колкото по-устойчиви са 

нагласите на младежите, свързани с разбирането на външните обстоятелства като фактор за 

отклонението, толкова по-малка е вероятността социалният работник да вярва в промяната на своя 

клиент, да го разбира и предразполага към споделяне, сътрудничество и работа върху поставените 

задачи. Всички тези аспекти на отношението на специалиста до голяма степен определят 

ефективността на интеракцията клиент-социален работник и успеха на психо-социалната 

интервенция. По тази причина би следвало специфичните нагласи на клиентите по отношение на 

причините за поведенческо отклонение да бъдат интерпретирани от социалните работници в 

контекста на стадиите на поведенческа промяна. Разбирането от страна на социалния работник на 

специфичните нагласи на клиентите във всеки един от стадиите на промяна би подпомогнало 

работата в две насоки – на първо място ще бъдат подбирани техники, чиято цел е работа с личните 

сценарии като продукт на личния избор и отговорност, а от друга страна специалистът би 

предпазил себе си от негативна лична оценка, която би влошила качеството на интеракцията и 

използвания подход.   

 

1.3. Според следващото допускане в Хипотеза 1, младежите с по-висока степен на 

мотивация за промяна участват активно в процеса на социална работа.  

 

Данните, изложени в Таблица 8 и Таблица 9, потвърждават направеното в хипотезата 

допускане. Това дава основание на социалните работници да използват оценката на социалната 

активност на клиента в процеса на социална работа като един от индикаторите за стадия на 

промяна. В практиката би следвало да се използват техники, насърчаващи активността на клиента, 

което при определени условия би могло да благоприятства и придвижването в стадиите на 

промяна. Активността на клиента в процеса на социална работа е във взаимовръзка и с подхода на 

социалния работник. Колкото по-сътрудничещ е клиентът, толкова по-голяма е вярата на 

социалния работник в неговата промяна; специалистът изпитва в по-голяма степен и загриженост и 

небезразличие, разбира клиента и желае да му помогне, предразполага го към споделяне, 

сътрудничество и работа върху поставените задачи, оценява положително потенциала и 

мотивацията му за промяна. Би следвало да се обърне специално внимание на отношението на 

социалния работник като резултат от активността на клиента в процеса на социална работа, тъй 

като специфичният подход на специалиста до голяма степен определя интензивността на 

интеракцията и успеха на предприетите интервенции. 



26 
 

Таблица 8. Стадии на поведенческа промяна и процес на мотивиране за промяна  (корелационни зависимости) 

   

Социалн

а 

активнос

т 

Социалн

а 

активнос

т (според 

соц. р-к) 

Активнос

т в 

процеса 

(според 

соц. р-к) 

Съзнание за 

отклонениет

о 

Важнос

т 

Уверенос

т 

Аз-

ефективнос

т 

Потенциа

л на 

клиента 

Мотиваци

я за 

промяна 

Предразмисъл Pearson 

Correlati

on 

-,091 -,271** -,310** -,081 -,325** -,317** ,165 -,356** -,454** 

  Sig. (2-
tailed) 

,346 ,004 ,001 ,402 ,001 ,001 ,086 ,000 ,000 

  N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

Размисъл Pearson 

Correlati

on 

,099 ,169 ,024 ,068 ,087 ,056 -,026 ,073 ,037 

  Sig. (2-

tailed) 

,304 ,079 ,805 ,482 ,369 ,566 ,789 ,454 ,706 

  N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

Действие Pearson 

Correlati

on 

,053 ,216* ,240* ,009 ,317** ,363** -,045 ,307** ,416** 

  Sig. (2-

tailed) 

,586 ,024 ,012 ,924 ,001 ,000 ,639 ,001 ,000 

  N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

Поддържане Pearson 

Correlati

on 

,084 ,146 ,182 ,161 ,104 ,020 -,247** ,130 ,174 

  Sig. (2-

tailed) 

,387 ,130 ,058 ,095 ,282 ,837 ,010 ,177 ,071 

  N 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

 

Таблица 9. Процес на мотивиране за промяна (корелационни зависимости) 

 Социална 
активност 

Социална 
активност-

с.р. 

Активност 
в процеса 

на с.р. 

Съзнание за 
отклонението 

Важност Увереност Аз-
ефективност 

Потенциал 
на клиента 

Мотивация за 
промяна 

Социална 
активност 

Pearson 

Correlation 
1 ,730** ,204* -,035 ,211* ,178 ,089 ,173 ,205* 

Sig. (2-

tailed) 

 
,000 ,034 ,717 ,028 ,063 ,358 ,072 ,033 

Социална 

активност 
(според соц. р-

к) 

Pearson 

Correlation 
,730** 1 ,437** -,203* ,309** ,324** ,069 ,425** ,467** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 

 
,000 ,034 ,001 ,001 ,473 ,000 ,000 

Активност в 
процеса на с.р. 

Pearson 

Correlation 
,204* ,437** 1 ,033 ,133 ,295** -,024 ,442** ,589** 

Sig. (2-

tailed) 
,034 ,000 

 
,731 ,166 ,002 ,803 ,000 ,000 

Съзнание за 
отклонението 

Pearson 

Correlation 
-,035 -,203* ,033 1 -,058 -,324** -,191* -,224* -,116 

Sig. (2-

tailed) 
,717 ,034 ,731 

 
,546 ,001 ,047 ,019 ,231 

Важност 

Pearson 

Correlation 
,211* ,309** ,133 -,058 1 ,133 -,015 ,378** ,458** 

Sig. (2-

tailed) 
,028 ,001 ,166 ,546 

 
,168 ,876 ,000 ,000 

Увереност 

Pearson 

Correlation 
,178 ,324** ,295** -,324** ,133 1 ,141 ,369** ,508** 

Sig. (2-

tailed) 
,063 ,001 ,002 ,001 ,168 

 
,142 ,000 ,000 

Аз-ефективност 

Pearson 
Correlation 

,089 ,069 -,024 -,191* -,015 ,141 1 -,097 -,048 

Sig. (2-

tailed) 
,358 ,473 ,803 ,047 ,876 ,142 

 
,316 ,623 

Потенциал на 
клиента 

Pearson 
Correlation 

,173 ,425** ,442** -,224* ,378** ,369** -,097 1 ,740** 

Sig. (2-

tailed) 
,072 ,000 ,000 ,019 ,000 ,000 ,316 

 
,000 

Мотивация за 
промяна 

Pearson 
Correlation 

,205* ,467** ,589** -,116 ,458** ,508** -,048 ,740** 1 

Sig. (2-

tailed) 
,033 ,000 ,000 ,231 ,000 ,000 ,623 ,000 
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1.4. Потвърждава се и допускането в хипотезата, че степента, в която клиентът включва 

съпротиви вследствие на говоренето за промяна и насочените психо-социални интервенции, се 

променя в зависимост от стадиите на поведенческа промяна. Анализът показва, че най-често 

използваните от клиента съпротиви имат отношение към процеса на мотивиране за промяна. Т.е. 

колкото в по-малка степен разглежданите тук типове съпротиви влизат в активния репертоар от 

реакции на клиента, толкова по-склонен е той да бъде активна страна в интеракцията клиент – 

социален работник, ангажирано да подхожда към заложените в плана индивидуални задачи, да 

отчита динамиката по отношение на собствените си нагласи, вярвания и целенасочени действия в 

посока на осъзната и мотивирана поведенческа промяна.  

Таблица 10. Съпротиви в процеса на социална работа и модел на социалната работа (корелационни зависимости) 

 
  

 

Вяра в 

промянат

а на 
клиента 

Загриженос

т за 

клиента 

Небезразличи

е към клиента 

Желани

е да се 

помогне 
на 

клиента 

Разбиран

е на 

клиента 

Предразполага

не на клиента 

да споделя 

Предразполага

не на клиента 

да сътрудничи 

Мотивиран

е на 

клиента 

Търсене на 

рутина 

Pearson 

Correlatio
n 

-,108 ,112 ,135 ,093 ,073 ,037 ,038 -,062 

Sig. (2-

tailed) 

,265 ,247 ,162 ,335 ,450 ,706 ,693 ,524 

Емоционална 
реакция 

Pearson 
Correlatio

n 

-,144 -,126 -,175 -,176 -,231* -,035 -,119 -,095 

Sig. (2-
tailed) 

,136 ,192 ,068 ,067 ,016 ,717 ,218 ,325 

Краткосрочен 

фокус 

Pearson 

Correlatio
n 

-,044 ,202* ,257** ,297** ,070 ,166 ,111 ,127 

Sig. (2-

tailed) 

,649 ,035 ,007 ,002 ,468 ,084 ,252 ,189 

Когнитивна 

ригидност 

Pearson 

Correlatio

n 

-,327** -,244* -,324** -,292** -,309** -,217* -,347** -,427** 

Sig. (2-
tailed) 

,001 ,010 ,001 ,002 ,001 ,024 ,000 ,000 

Спорене Pearson 

Correlatio
n 

-,642** -,295** -,371** -,384** -,493** -,503** -,590** -,645** 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Прекъсване Pearson 
Correlatio

n 

-,599** -,147 -,199* -,218* -,307** -,238* -,408** -,535** 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,128 ,038 ,023 ,001 ,013 ,000 ,000 

Отричане Pearson 

Correlatio
n 

-,548** -,187 -,266** -,317** -,321** -,269** -,479** -,540** 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,051 ,005 ,001 ,001 ,005 ,000 ,000 

Пренебрегван

е 

Pearson 

Correlatio

n 

-,520** -,351** -,410** -,438** -,364** -,285** -,350** -,406** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 

 

Измерените отрицателни корелационни зависимости между проявата на съпротиви от 

страна на клиента и отношението на социалния работник обаче сочат, че част от 

професионалистите може би не разбират правилно ролята и смисъла на тези съпротиви в процеса 
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на социална работа. Възможно е специалистите да реагират реципрочно на съпротивите на 

клиента, което крие реален риск от влошаване на интеракцията клиент – социален работник (вж. 

Табл.). Би следвало съпротивите да бъдат разглеждани като ценен ресурс, който индикира и 

подпомага динамиката на вътрешния процес на промяна в клиента, като дава възможност на 

специалиста да формулира теми, изследващи мотивите и нагласите на младежите да се държат по 

определен начин. 

1.5. Потвърждава се и допускането, че младежите, които в по-висока степен са мотивирани 

за промяна, разбират важността на поведенческата промяна  и се чувстват уверени, че могат да я 

осъществят (вж. Таблица 8). Това е основание в процеса на социална работа с младежи с девиантно 

поведение да бъдат интегрирани техники, които да подпомагат клиентите, така че да бъде улеснено 

разбирането на важността на поведенческата промяна, както и да се засилва увереността им, че 

могат да се справят, ако се ангажират с конкретни действия в тази посока.  

1.6. Според друго допускане в Хипотеза 1 в по-висока степен мотивирани за промяна са 

тези младежи, които формулират конкретни цели за поведенческа промяна.  

Данните от Таблица 11 потвърждават тази част от хипотезата. Както се вижда, най-голям 

процент от намиращите се в в стадия на действие изследвани лица формулират цели, свързани с 

конкретното поведенческо отклонение (Напр.: „Да остана „чист“ следващата една година“, „Да 

спра да употребявам алкохол, защото пречи на взаимоотношенията ми със семейството“, „Работа с 

дефицитите ми, така че да разбера коя е причината за зависимостта ми“, „Нужна ми е 

специализирана помощ, защото не мога да се справя сам“, „Един път завинаги да спра употребата 

на хероин, така че да започна да живея нормално“, „Чист и независим живот“ и др.). 24,2% от 

младежите в стадия на действие си поставят цели, които касаят взаимоотношенията със значими за 

тях хора. Обикновено това са влошени лични взаимоотношения с партньор или с членове на 

семейството, разпад на вторично семейство, раздяла или развод. В този стадий на поведенческа 

промяна 12,5% от младежите си поставят цели, свързани с личностното развитие или подобряване 

на социално-икономическия статус (3%), а 18,2% от тях формулират т.нар. псевдо-цели (прокалено 

общи, без конкретен фокус или ясна времева рамка, псевдо-целите имат по-скоро пожелателен 

характер).  

 
Таблица 11. Специфика на формулираните цели (процентно разпределение според стадия на поведенческа промяна) 
 

Не е 
посочена 

цел 

Поставената 

цел касае 
проблемното 

поведение 

Поставената цел 

касае 
личностното 

развитие 

Поставената цел 

касае социално-
икономическия 

статус 

Поставената цел касае 

взаимоотношенията Пседо-цел 

Предразмисъл 4,2% 11,1% 34,7% 29,1% 4,2% 16,7% 

Размисъл 0 66,7% 0 0 0 33,3% 

Действие 6,1% 36,4% 12,1% 3% 24,2% 18,2% 

Поддържане 0 50% 25% 12,5% 0 12,5% 

 

Така формулирани тези цели биха могли да послужат по-скоро за анализ на типа ценностна 

ориентация на индивида или личните съпротиви. Най-голям процент от изследваните младежи в 

стадия на поддържане си поставят цели, имащи отношение към конкретното проблемно поведение 

(50%), а 25% от тях имат желание преди всичко за личностно развитие.  

От изведените до тук данни се вижда, че младежите в стадия на действие и поддържане най-често 

формулират цели, отнасящи се до проблемно поведение. Прави впечатление, че при активно 

работещите върху своето поведенческо отклонение младежи от стадиите на действие и 

поддържане, като актуални потребности във формулираните цели се открояват областите 

личностно развитие и взаимоотношения. Голям процент на младежите в стадия на действие 

(24,2%) формулират цели, като поставят фокуса върху проблеми, имащи отношение към 

влошените лични контакти със значими за тях хора. Обикновено тези цели описват актуални 
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потребности от подобряване на личните взаимоотношения с родители или близки роднини, 

полагащи грижи за изследваните лица. Нерядко в целите фигурира назоваването на конкретното 

девиантно поведение като причина за влошаване на взаимоотношенията, което също така би могло 

да бъде интерпретирано и като наличие съзнание за поведенческо отклонение или преживяване на 

лично чувство за отговорност. В Таблица 12 са изведени и формулираните от изследваните лица 

цели според типа поведенческо отклонение. Прави впечатление, че целите в много голяма степен 

могат да бъдат свързани със специфичния ценностен профил. 

Таблица 12 . Цели за поведенческа промяна (според типа поведенческо отклонение) 
Група Цел Как ще бъде постигната целта 

Наркозависими 
младежи 

Преодоляване на зависимостта 
Работа с дефицитите в личността 

Подобряване на взаимоотношенията с околните 

Работа върху увереността и самооценката 

Активно сътрудничество 
Поетапна работа върху конкретни задачи 

Алкохолнозависими 

младежи 

Подобряване на взаимоотношенията в семейството 

Връщане на доверието 

Повече искреност 
Връщане на загубеното 

Споделяне 

Вяра 

Комуникация за правилна преценка 

Младежи с девиантно 

поведение от центрове за 

временно настаняване 

Започвана на добре платена работа 

Закупуване на жилище 

Стартиране на собствен бизнес 

Свързване с по-състоятелен партньор 

Участие в нелегални дейности 

Промяната е невъзможна 

 

1.7. Относно направеното в Хипотеза 1 допускане, че мотивирани за промяна ще са тези 

младежи, които се чувстват подкрепени в своята социална среда, може да се заключи, че 

емпиричните данни потвърждават това (вж. Таблица 6). Резултатите говорят, че има основание в 

социалната работа по случай специалистите да привличат семейството на младежите като активна 

страна и партньор. Предприетите от социалния работник интервенции следва да бъдат насочвани и 

към семействата на младежите, така че подкрепата, оказвана на клиентите, да бъде устойчива и 

ефективна във времето. Освен като мотив за промяна от страна на младежите, близката 

подкрепяща среда би могла да влезе в ролята на активен партньор в процеса на социална работа. 

Това би могло да включва разнообразни ангажименти като участие в информативно-

консултативни сесии за промяна на модела на общуване, идентифициране и разбиране  на 

причините и факторите, оказващи влияние върху  девиантното поведение на младежите, 

изясняване на родителските типове, семейни взаимоотношения, родителски капацитет и 

специфични нагласи, умения за ефективна междуличностна комуникация и др.. Ако е уместно, 

семейството би могло да бъде включвано и като страна в процеса на социална работа с младежите 

с девиантно поведение – например чрез участие в изпълнението на общи задачи за подкрепа на 

партньорските взаимоотношения и ефективната вътрешносемейна комуникация. 

1.8. Според следващо допускане в Хипотеза 1 младежите с по-висока степен на 

мотивация за промяна са и в по-голяма степен социално активни. Това включва разнообразни 

форми като трудова заетост, продължаващо обучение и допълнителни квалификации, занимания, 

свързани с личните интереси и хобита, активна комуникация. Както показва разпределението на 

средните стойности на социалната активност, оценена от младежите, най-ниска е измерената 

стойност в стадия на предразмисъл, а най-висока в стадия на размисъл. Данните показват, че 

изменението на мотивацията за промяна е съпътствано в известна степен и от повишаване на 

степента на социална активност на изследваните лица в различните стадии. Следва да се отбележи 

обаче, че не се отчитат статистически значими разлики при нивата на социална активност в 

различните стадии на поведенческа промяна. Сравнително ниските средни стойности на 

социалната активност в стадиите на действие и поддържане биха могли да се обяснят със 

спецификите на психо-социалните интервенции, които в някои случаи целят ограничаване на 

социалната активност и контакти, както и откъсване на младежите от обичайната им социална 

среда. 
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От друга страна бяха отчетени положителни корелационни зависимости между социалната 

активност на младежите, оценена от социалните работници, мотивационния профил и 

отношението на социалния работник като част от модела на социална работа (вж. Таблица 9). 

Отчетена е положителна корелационна зависимост между социалната активност на младежите и 

важността на поведенческата промяна (,309), както и увереността им, че могат да се справят с тази 

промяна (,324). Социалната активност също така корелира положително с оценката, която 

специалистите поставят на своите клиенти по отношение на техния потенциал за справяне с 

поведенческото отклонение (,425) и степента на мотивацията им (,467). Т.е. колкото по-активни са 

младежите, толкова по-високо социалният работник оценява мотивацията на клиента и  

потенциала му за справяне с проблема. В методическо отношение резултатите дават основание да 

се препоръча постоянното ангажиране на клиента с активности, подходящи за съответния стадий 

на поведенческа промяна, тъй като това би повишило увереността на младежите за успешно 

справяне в разнообразни ситуации и би засилило разбирането им относно важността на 

поведенческата трансформация.  

1.9. Според последното допускане в Хипотеза 1 попадащите в четирите стадия на 

поведенческа промяна младежи притежават различни ценностни профили.  

При всяка една от трите групи изследвани лица ясно се откроиха специфични потребности, имащи 

отношение към ценностния профил (вж. Таблица 14). Най-ясно открояващите се потребности са: 

 самопознание и развитие (наркозависими младежи); 

 подобряване на взаимоотношенията и любов (алкохолнозависими младежи;) 

 материална обезпеченост и сигурност (младежи с девиантно поведение от центрове 

за временно настаняване). 
 

Таблица 13. Терминални ценности (разпределение на средни стойностни според стадия на поведенческа промяна) 

 

По отношение на ценностните ориентации се обособиха три различни профила. Младежите 

със зависимост от психоактивни вещества оцениха най-високо ценности като интересна работа, 

познание, увереност в себе си, развитие, изпълнителност. Младежите с алкохолна зависимост 

изказаха силно предпочитание към ценности като щастлив семеен живот, любов, продуктивен 

живот, самоконтрол, честност. Младежите от центровете за временно настаняване показаха 

ценностни ориентации, свързани с материално обезпечения живот, наличието на добри и верни 

приятели, общественото признание, развлеченията и смелостта в отстояването на своето мнение.  
 

Таблица 14. Ценностен профил на младежи с различни поведенчески девиации (водещи терминални и 

инструментални ценности) 

  
Институции за работа с 

наркозависими младежи 

Институции за работа с 

алкохолнозависими младежи 

Младежи от центрове за временно настаняване 

Интересна работа Щастлив семеен живот Материално обезпечен живот 

Познание Любов Наличие на добри и верни приятели 

Увереност в себе си Продуктивен живот Обществено признание 

Развитие Самоконтрол Развлечения 

Изпълнителност Честност Смелост в отстояването на своето мнение 

 

Според стадиите на поведенческа промяна също се обособяват някои специфични 

ценностни ориентации (вж. Таблица 13.). Така например в стадия на действие високо оценени са 

ценности като активен живот (4,42), продуктивен живот (4,27), развитие (4,39), творчество (3,52), 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Предразмисъл 3,64 3,67 4,71 3,75 2,97 4,26 3,67 4,11 3,63 3,43 3,39 3,68 4,03 3,97 2,79 4,01 2,63 2,64 

Размисъл 4,00 5,00 5,00 3,67 2,67 4,67 4,67 4,67 2,67 4,67 4,00 4,33 4,00 4,67 2,67 4,33 4,67 4,00 

Действие 4,42 4,39 4,64 4,00 3,82 4,58 3,76 4,27 3,79 4,42 4,27 4,39 3,82 4,42 3,52 4,64 3,91 3,52 

Поддържане 4,25 4,25 4,75 4,63 4,13 4,50 3,63 4,38 3,25 4,13 4,38 4,13 4,13 4,38 3,25 4,13 3,50 2,63 
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увереност в себе си (4,64). Изследваните лица, намиращи се в стадия на поддържане, отново 

оценяват високо продуктивния живот (4,38). При младежите от стадия на размисъл изглежда, че 

голяма част от разглежданите терминални ценности са оценени с резултат близък до максималния 

– житейска мъдрост (5,00), здраве (5,00), любов (4,67), материално обезпечен живот (4,67), наличие 

на добри и верни приятели (4,67), свобода (4,67), щастлив семеен живот (4,67). Младежите в 

стадия на предразмисъл оценяват високо ценности като здраве (4,71), развлечения (4,03) и 

обществено признание (3,63).  

  

2. Анализ и заключения по Хипотеза 2 

Втората хипотеза в дисертационното изследване засяга специфичните методически аспекти 

на социалната работа с младежи с девиантно поведение за постигане на мотивация за промяна. 

Формулираните научно-изследователски задачи целят анализ на ефективния модел на социална 

работа с младежи с девиантно поведение. Това включва разнообразните интервенции, подход на 

специалиста и използвани техники за постигане на въздействие върху клиента. Така 

формулираната хипотеза се опира на разбирането, че промяната на индивида се постига във 

взаимоотношението клиент – социален работник и се определя качествено от подхода и 

специфичните техники за въздействие.  

2.1. Според първото допускане в Хипотеза 2 процесът на изменение на поведението се 

подпомага и улеснява, когато в модела на социална работа присъстват техники, които 

благоприятстват промяната, а се избягват тези, които я задържат. 
Допускането в хипотезата, че моделът на социална работа, ориентиран към мотивиране за промяна, 

подпомага и улеснява процеса, когато в него присъстват техники, благоприятстващи промяната и 

се избягват тези, които я задържат, се потвърждава от получените резултати и по двете скали(вж. 

Таблица 15). В методически план се препоръчват техниките, които избягват директната 

конфронтация клиент – социален работник, а се акцентира върху тези за изслушване и водене на 

диалог, целящи провокиране на естествена и желана от самия индивид поведенческа промяна. За 

постигане на мотивация за промяна се препоръчва също така акцентиране върху техниките за 

договаряне в началния етап на работник процес – изясняване на проблема-заявка, уточняване на 

ролите и очакванията на двете страни, изготвяне на договора. Препоръчва се също така работа с 

индивидуалните цели – помощ при формулирането на цели и избор на стратегии за постигането 

им, периодично преразглеждане на индивидуалния план, регулярни срещи за изясняване на 

постигнатото и срещнатите трудности в този процес. Мотивационен ефект върху младежите 

оказват също така разговорите, подпомагащи самопознанието – какви са ресурсите и дефицитите 

на личността, какъв е ценностният профил, какви способности и знания притежава, кое от миналия 

опит може да бъде определено като ценно и значимо за личността. Положителните ефектите от 

посочените съдържателни ядра се изразяват както във възможността индивидът да опознава и 

разбира себе си, така и чрез възможността да разговаря със специалиста по актуални теми, които го 

доближават до изясняването на причините за ситуацията, в която се намира. За засилване 

мотивацията за промяна се препоръчва диалогичният и изясняващ стил на общуване между двете 

страни, т.е. би следвало социалният работник да подпомага своя клиент да изяснява мотивите за 

своите действия и да разбира поведението си като отговор на определени стимули.  

Относно техниките, възпрепятстващи мотивацията за промяна, може да се обобщи, че 

авторитарният и обучаващ характер на комуникация отблъсква клиента и засилва съпротивите му 

за промяна и съвместна работа със социалния работник. Това означава също така да се избягват 

осъждането, засрамването, обвиняването, етикетирането, изказването на експертна позиция или 

анализиране и интерпретиране на поведението на клиента с цел провокиране на реакция и 

конфронтиране. Препоръчително е също така социалният работник да избягва да си служи с 

изразните средства на иронията и сарказма, като прецизира внимателно употребата на хумор в 

различните ситуации и стадии на поведенческа промяна.  
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Таблица 15. Модел на социалната работа (корелационни зависимости) 

  Техники, 

благоприятстващи 

мотивацията за промяна 

Техники, 

задържащи 

мотивацията за 

промяна 

Фаза Обхват на 

услугите 

Предразмисъл Размисъл Действие Поддържане 

Вяра в промяната на 

клиента 

Pearson 

Correlation 

,484
**

 -,624
**

 -,081 ,615
**

 -,423
**

 ,122 ,359
**

 ,195
*
 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,405 ,000 ,000 ,207 ,000 ,042 

Загриженост за 

клиента 

Pearson 

Correlation 

,435
**

 -,367
**

 -,388
**

 -,006 -,240
*
 ,029 ,292

**
 -,028 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,947 ,012 ,761 ,002 ,771 

Небезразличие към 

клиента 

Pearson 

Correlation 

,473
**

 -,356
**

 -,362
**

 ,073 -,241
*
 ,044 ,264

**
 ,027 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,452 ,012 ,652 ,006 ,778 

Желание да се 

помогне на клиента 

Pearson 

Correlation 

,485
**

 -,389
**

 -,408
**

 ,168 -,218
*
 -,011 ,251

**
 ,019 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,080 ,023 ,908 ,008 ,845 

Разбиране на клиента Pearson 

Correlation 

,478
**

 -,428
**

 -,285
**

 ,162 -,310
**

 -,010 ,286
**

 ,098 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,003 ,093 ,001 ,917 ,003 ,312 

Предразполагане на 

клиента да споделя 

Pearson 

Correlation 

,558
**

 -,375
**

 -,095 ,193
*
 -,281

**
 -,120 ,176 ,170 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,326 ,045 ,003 ,216 ,068 ,078 

Предразполагане на 

клиента да 

сътрудничи 

Pearson 

Correlation 

,574
**

 -,482
**

 -,190
*
 ,383

**
 -,350

**
 -,106 ,303

**
 ,150 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,048 ,000 ,000 ,275 ,001 ,120 

Мотивиране на 

клиента 

Pearson 

Correlation 

,596
**

 -,546
**

 -,137 ,451
**

 -,310
**

 ,033 ,264
**

 ,194
*
 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,157 ,000 ,001 ,732 ,005 ,043 
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2.2. Според второто допускане в Хипотеза 2 синхронизирането на фазите на работа по 

случая със стадиите на промяна подпомага и улеснява процеса на мотивиране за промяна. 
Това означава, че предприеманите психо-социални интервенции следва да бъдат адресирани в тази 

работна фаза на социалната работа със случай, при която има ясни индикации за стадия на 

поведенческа промяна на индивида. В противен случай предприетите интервенции за поведенческа 

промяна няма да отговарят на реалните възможности и ресурси на личността, както и на 

готовността за промяна.  

Както показва процентното разпределение на изследваните случаи по фази на социална 

работа и стадии на поведенческа промяна (вж. Таблица 16), голям процент от младежите в стадия 

на предразмисъл (63%) се намират в работна фаза в процеса на социална работа. 30,6 % от тях са 

във фазата на приключване и преход, а едва 5,6 % са в началната фаза от съвместната си работа със 

социалния работник. Данните показват, че над 90 % от изследваните лица, макар да нямат 

съзнание за поведенческо отклонение и потребност от промяна, се намират в работна фаза и фаза 

на приключване и преход от процеса на социална работа. Това означава, че е много вероятно с тях 

да се работи в посока за поведенческа промяна, без да има налична мотивация, която да подкрепи 

промяната и да подтикне мотивираното и ангажирано участие на индивида в този процес. Много е 

вероятно също така след приключването на работата по случая индивидът да повтори проблемното 

си поведение, което да наложи отново включването му в процеса на социална работа като 

ползвател на определен тип услуги и психо-социални интервенции.  
 

Таблица 16. Фази в процеса на социална работа 

 

Стадий на поведенческа 

промяна 

Фаза Доколко услугите 

обхващат всички 

установени 

потребности 

предварителна начална работна приключване и 

преход 

Предразмисъл 0 5,6 % 63,9 % 30,6 % 7,17 

Размисъл 0 33,3 % 66,7 % 0 7,33 

Действие 6,1 % 12,1 % 78,8 % 3 % 8,03 

Поддържане 0 12,5 % 62,5 % 25 % 8,13 

 

С оглед на изложените по-горе данни може да се предположи, че продължителността на 

ползваните социални услуги и прекалено дългото задържане на клиента и социалния 

работник в определена работна фаза, без това да води до придвижване в стадиите на 

поведенческа промяна и без да бъдат отчетени положителни промени по отношение на 

поведението на клиента, е причина за намаляване на загрижеността и небезразличието, 

което специалистът изпитва към своя клиент и до повишаване на нежеланието да окаже 

помощ и подкрепа.   Анализът на цитираните данни потвърждава допускането в Хипотеза 2, че 

фазите в процеса на социална работа следва да бъдат синхронизирани със стадиите на 

поведенческа промяна. От друга страна колкото по-дълго време клиентът се задържа в определена 

фаза от процеса на социална работа, толкова по-вероятно е специалистът да не бъде загрижен за 

него, да е безразличен и да не изпитва желание да му помогне (вж. Таблица 15)  

Моделът на социална работа, ориентиран към мотивиране за промяна,  подпомага и 

улеснява процеса, когато се синхронизират и съгласуват стадиите на поведенческа промяна с 

фазите на работа по случая. Резултатите говорят, че има основание в практиката изграждането и 

засилването на мотивация за промяна да е цел на интервенциите в началната фаза от процеса на 

социална работа. Ако процесът на мотивиране не осъществи своя замисъл в предварителна, 

начална или работна фаза от социалната работа по случай, много е вероятно проблемното 

поведение да възниква постоянно, което да връща клиента и социалния работник в изходно 

положение и да увеличава срока на предоставяните социални услуги. Резултатите дават основание 
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да се препоръчат като подходящи в предварителна и начална фаза техники за засилване на 

мотивацията – извличане на говоренето за промяна, осъзнаване на важността на поведенческата 

промяна за индивида и увереността, че може да се справи с това, изследване на целите и 

ценностите, изследване на баланса на решението, засилване на амбивалентността.  

 

2.3. Според Хипотеза 2 моделът на социална работа, ориентиран към мотивиране за 

промяна, също така подпомага и улеснява мотивацията, когато услугите и интервенциите 

обхващат в по-голяма степен установените потребности.  Това означава, че психо-социалните 

интервенции са насочени към конкретното поведенческо отклонение и подпомагат индивида в 

осъзнаването на актуалните проблеми, формулирането на цели, избора на стратегии за 

осъществяване на поведенческата промяна, оценката и анализа на наличните ресурси. 

Получените от емпиричното изследване резултати потвърждават хипотезата, че моделът на 

социална работа, ориентиран към мотивиране за промяна, подпомага и улеснява мотивацията, 

когато услугите и интервенциите обхващат в по-голяма степен установените потребности. 

Изменението на мотивацията за промяна е съпътствано и от повишаване на обхвата на 

предоставяните услуги и предприети интервенции. Това означава, че би следвало 

предоставяните услуги и интервенции да бъдат съобразявани със стадия на поведенческа 

промяна, специфичните потребности и особености на процеса на промяна. Например не би 

било удачно в стадия на предразмисъл да се предприемат интервенции, имащи за цел не само 

засилване на мотивацията за промяна, но също така и имащи отношение към самата поведенческа 

промяна и нивата на социално функциониране. Много е вероятно при подобен случай 

предоставяните услуги и интервенции да не постигат целта на поведенческата промяна и клиентът 

да не ги припознава като необходими и съществени по отношение на собственото разбиране на 

актуалната ситуация. Резултатите дават основание да се препоръча в социалната работа с младежи 

с девиантно поведение услугите и интервенциите да бъдат съобразявани със стадия на 

поведенческа промяна и заявената от индивида потребност от социална подкрепа. Обхватът на 

предоставяните социални услуги, без да се държи сметка за реалната готовност на клиента да 

предприеме действия в посока на целенасочена промяна, не гарантира, че ефектът от предприетите 

интервенции ще бъде положителен и ще постигне целта си.  

 

2.4. Според последното допускане в Хипотеза 2 моделът на социалната работа, 

ориентиран към мотивиране за промяна, подпомага и улеснява мотивацията, когато 

специалистът вярва в промяната на своя клиент, не му е безразлично бъдещето му, изпитва 

загриженост и желание да помогне, може да разбере своя клиент, стимулира го да споделя, 

успява да го предразположи да сътрудничи и го мотивира да работи върху поставените 

задачи.  

Тази част от хипотезата разглежда модела на социална работа в частта му касаеща подхода 

и отношението на специалиста като фактор за засилване на мотивацията за промяна в индивида, 

както и за постигане на ефективност на сътрудничеството клиент – социален работник. Допуска се, 

че изграждането и засилването на мотивация за промяна и ефективността на предоставяните 

услуги и интервенции се определят от качеството на взаимоотношението между клиента и 

социалния работник. Качеството на взаимоотношението се определя от много фактори, свързани 

със специфичния подход на специалиста, професионалните му умения и комуникативните 

способности, както и отношението към клиента.  В конкретния случай е изследвано отношението 

на специалиста към клиента, свързано с проявата на загриженост и небезразличие, желание да се 

помогне, разбиране и вяра в клиента, предразполагането му да сътрудничи и споделя свои мисли и 

чувства.  

Получените емпирични данни потвърждават хипотезата, че моделът на социална работа, 

ориентиран към мотивиране за промяна, подпомага и улеснява мотивацията, когато специалистът 
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има позитивно и приемащо отношение спрямо своя клиент и успява да го предразположи към 

споделяне и сътрудничество. Разпределението на средните стойности на отношението на 

социалния работник и корелационните зависимости по стадии на поведенческа промяна показват, 

че изменението на мотивацията за промяна и улеснението на процеса на мотивиране са във 

взаимовръзка с повишаване на степента, в която специалистът вярва в промяната на своя клиент, 

изпитва загриженост и небезразличие, разбира го и желае да му помогне, умее да го предразполага 

да споделя и сътрудничи (вж. Таблица 17 и Таблица 19). Измерените статистически значими 

резултати говорят, че има основание в практиката отношението на социалния работник спрямо 

клиента да се разглежда като основание за подобряване на ефективността на интеракцията и 

постигане целите на психо-социалната интервенция. Силните положителни корелационни 

зависимости показват, че различните компоненти на отношението на социалния работник спрямо 

клиента се изявяват във взаимозависимост помежду (вж. Таблица 18). Например загрижеността 

към клиента предполага, че социалният работник ще демонстрира небезразличие, желание да 

помогне и разбиране. Компонентите на отношението на социалния работник спрямо клиента не 

могат да бъдат разглеждани изолирано един от друг, а единствено във взаимовръзка помежду си.  

 

 
Таблица 17 . Отношение на социалния работник като аспект на модела на социална работа (средни стойности) 

 

Стадий на 

поведенческа 

промяна 

Вяра  в 

промяна

та на 

клиента 

Загриженост 

за клиента 

Небезразличие 

спрямо  

клиента 

Желание 

да се 

помогне 

на 

клиента 

Разбиране 

на клиента 

Предразполагане 

на клиента да 

споделя 

Предразполагане на 

клиента към 

сътрудничество 

Мотивира

не на 

клиента 

Предразмисъл 2,28 3,53 3,78 3,53 2,75 3,03 3,18 2,96 

Размисъл 3,67 4,00 4,33 3,67 3,00 2,33 2,67 3,67 

Действие 3,42 4,36 4,52 4,36 3,76 3,67 4,15 4,01 

Поддържане 3,63 3,63 4,13 3,88 3,63 4,13 4,25 4,50 

Минимална/ 

максимална 

стойност 

0-4 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 
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Таблица 18. Отношение на социалния работник като аспект на модела на социална работа (корелационни зависимости) 

 
 Вяра в 

промяната 

на клиента 

Загриженост 

за клиента 

Небезразличие 

към клиента 

Желание да 

се помогне 

на клиента 

Разбиране на 

клиента 

Предразполагане 

на клиента да 

споделя 

Предразполагане 

на клиента да 

сътрудничи 

Мотивиране 

на клиента 

Вяра в промяната на 

клиента 

Pearson 

Correlation 
1 ,408

**
 ,486

**
 ,468

**
 ,592

**
 ,409

**
 ,660

**
 ,749

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Загриженост за 

клиента 

Pearson 

Correlation 
,408

**
 1 ,929

**
 ,890

**
 ,709

**
 ,444

**
 ,517

**
 ,438

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Небезразличие към 

клиента 

Pearson 

Correlation 
,486

**
 ,929

**
 1 ,914

**
 ,762

**
 ,476

**
 ,596

**
 ,524

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Желание да се помогне 

на клиента 

Pearson 

Correlation 
,468

**
 ,890

**
 ,914

**
 1 ,716

**
 ,513

**
 ,640

**
 ,536

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

Разбиране на клиента 

Pearson 

Correlation 
,592

**
 ,709

**
 ,762

**
 ,716

**
 1 ,674

**
 ,743

**
 ,650

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

Предразполагане на 

клиента да споделя 

Pearson 

Correlation 
,409

**
 ,444

**
 ,476

**
 ,513

**
 ,674

**
 1 ,791

**
 ,637

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

Предразполагане на 

клиента да сътрудничи 

Pearson 

Correlation 
,660

**
 ,517

**
 ,596

**
 ,640

**
 ,743

**
 ,791

**
 1 ,853

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

Мотивиране на 

клиента 

Pearson 

Correlation 
,749

**
 ,438

**
 ,524

**
 ,536

**
 ,650

**
 ,637

**
 ,853

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
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Таблица 19. Отношение на социалния работник и стадии на поведенческа промяна (корелационни зависимости) 

 

  

Вяра в 

промяната 

на 

клиента 

Загриженост 

за клиента 

Небезразличие 

към клиента 

Желание 

да се 

помогне 

на 

клиента 

Разбиране 

на 

клиента 

Предразполагане 

на клиента да 

споделя 

Предразполагане 

на клиента да 

сътрудничи 

Мотивиране 

на клиента 

Предразмисъл1 Pearson 

Correlation 

-,423
**

 -,240
*
 -,241

*
 -,218

*
 -,310

**
 -,281

**
 -,350

**
 -,310

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,012 ,012 ,023 ,001 ,003 ,000 ,001 

Размисъл1 Pearson 

Correlation 

,122 ,029 ,044 -,011 -,010 -,120 -,106 ,033 

Sig. (2-

tailed) 

,207 ,761 ,652 ,908 ,917 ,216 ,275 ,732 

Действие1 Pearson 

Correlation 

,359
**

 ,292
**

 ,264
**

 ,251
**

 ,286
**

 ,176 ,303
**

 ,264
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,002 ,006 ,008 ,003 ,068 ,001 ,005 

Поддържане1 Pearson 

Correlation 

,195
*
 -,028 ,027 ,019 ,098 ,170 ,150 ,194

*
 

Sig. (2-

tailed) 

,042 ,771 ,778 ,845 ,312 ,078 ,120 ,043 
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3. Обобщение на резултатите по Хипотеза 1 и Хипотеза 2 

 

 

Много често по време на научно-изследователския процес и работата върху темата 

на дисертационното изследване ми бе задаван въпросът „От какво зависи мотивацията на 

младежите, с които работя?“ или „Как мога да мотивирам клиентите си да се променят?“. 

Разбира се даването на еднозначен отговор много би ме затруднило, а и изглежда е 

невъзможно да се даде универсално средство, техника или метод, които да бъдат 

ефективни по един и същи начин при различните индивиди. По-скоро стана възможно 

обобщението на резултатите от емпиричните данни, които показаха някои общи 

тенденции при изследваната група лица в различните стадии на поведенческа промяна.  

По отношение на поведенческата промяна като предмет на интервенциите в 

социалната работа с младежи с девиантно поведение (Хипотеза 1) би могло да се 

заключи, че мотивацията за промяна е динамична величина, зависеща от процесите, които 

текат вътре в личността. Това включва разбирането на клиента за ситуацията, в която се 

намира, личната интерпретация и устойчивостта на убежденията относно причините да 

стане ползвател на определена социална услуга, социалната му активност и готовност да 

сътрудничи на специалиста, разбирането на необходимостта от промяна, увереността, че 

може да се ангажира и справи, ако предприеме целенасочени действия в тази посока, 

осъзнаване перспективата и посоката, в която върви, умението да бъдат поставяни 

разумни и достатъчно амбициозни цели, базирани на миналия положителен опит и 

чувството за Аз-ефективност. Научно-изследователските допускания в Хипотеза 1 засягат 

възможните области на интервенция от страна на социалния работник и се потвърдиха в 

много голяма степен.  

Така може да се заключи, че съществено условие за засилване мотивацията за 

промяна е работата на специалиста с клиента за постигане на съзнание и разбиране 

същността на поведенческия проблем и всички произтичащи от това негативни за 

индивида последствия. Т.е. съзнанието за поведенческо отклонение и ясното разбиране от 

индивида какви рискове и негативи крие това за здравето или за социалното му 

функциониране, служи на специалиста като ресурс за формиране на мотив в клиента в 

полза на промяната. Работата на специалиста за постигане на съзнание за поведенческо 

отклонение в индивида има своята съществена роля в началото на мотивационния процес. 

Мотивацията на клиента зависи също от разбирането на важността на поведенческата 

промяна, т.е. осъзнаване на причините поради които следва да бъдат преодолени 

проблемните поведенчески модели. Следващо значимо условие за постигане на мотивация 

в полза на промяната е разбирането на индивида относно причините за ситуацията, в 

която се намира. Би следвало да се стимулира осъзнаването на личната отговорност на 

клиента по отношение на направените избори. Резултатите от изследването показват 

също, че мотивацията за промяна на индивидите зависи също от активността в процеса на 

социална работа, т.е. от сътрудничеството между клиента и социалния работник, вярата в 

собствените възможности, както от и умението да се формулират конкретни и специфични 

цели за поведенческа промяна. За да бъдат мотивирани клиентите към промяна следва да 

се използват и възможностите на тяхната социалната среда. Това включва привличането 

на значими за клиента хора като партньори в помагащия процес и ангажирането им със 

спецификата на процеса по засилване на вътрешната мотивация за промяна. Важно 

условие за мотивацията за промяна на клиентите е идентифициране на ценностната 
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ориентация, която е необходим ориентир при формулирането на възможни мотиви за 

промяна от страна на специалиста. Съпротивите на клиента също така са важен индикатор 

за динамиката на течащите в личността процеси.  

Като обобщение на резултатите от емпиричното изследване по отношение на 

научно-изследователските допусканията в Хипотеза 1 може да се каже, че специфичните 

интервенции за засилване на мотивацията за промяна в клиента с поведенчески 

отклонения би следвало да включва: 

 Засилване на съзнанието за поведенческо отклонение; 

 Постигане на разбиране относно важността на поведенческа промяна; 

 Работа с ирационалните мисли на клиента, касаещи причините за 

негативната ситуация; 

 Работа с положителния минал опит и усилване на увереността на клиента в 

собствени му способности; 

 Стимулиране на активността и личната самоинициатива; 

 Работа с индивидуалните цели за поведенческа промяна; 

 Активизиране на подкрепата, идваща от социалната среда на клиента 

 

По отношение на Хипотеза 2, касаеща методическите аспекти на процеса на 

мотивиране за промяна на младежи с девиантно поведение, следва да се заключи, че 

резултатите напълно потвърдиха допусканията, направени в началния етап от 

дисертационното изследване. Това означава, че процесът на социална работа следва да 

бъде синхронизиран с процеса, течащ в личността, т.е. да отчита динамиката на 

промените, случващи се в индивида, като за целта психо-социалните интервенции бъдат 

насочвани според потенциала и готовността на клиента за промяна. Също така се 

препоръчват техники, които засилват мотивацията за промяна в клиентите (вж. 

Приложение 19). Качеството на работното взаимоотношение клиент-социален работник 

също е от определящо значение за засилването на мотивацията за промяна в индивида. 

Т.е. когато специалистът вярва в индивида, не му е безразлично какво ще се случи с него, 

изпитва загриженост и желание да помогне, разбира и предразполага да сътрудничи, това 

оказва положително влияние върху мотивацията за промяна на клиента. За качеството на 

интеракцията между двата субекта в процеса на социална работа може да бъде употребена 

метафора, която напълно точно интерпретира ефектите на отношението на специалиста 

спрямо клиента. Вярата в клиента и потенциала му за справяне с негативната ситуация, 

позитивното, приемащо и нестигматизиращо отношение на специалиста се превръщат в 

„самосбъдващо се пророчество“ по отношение на личната вяра на клиента в 

способностите му да се справи с актуалния си проблем. Социалните услуги следва да 

обхващат в по-голяма степен установените потребности на клиента, като бъдат 

предоставяни според готовността на клиента да сътрудничи и бъде активен, както и 

според степента, в която осъзнава необходимостта от промяна. 

 

 

4. Анализ и заключения по специфични научноизследователски задачи 

 

В тази си част изследването акцентира върху няколко специфични 

научноизследователски задачи, които също в голяма степен имат отношение към процеса 

на мотивиране за промяна при младежи с девиантно поведение. 
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Научно-изследователска задача 4.1.  Каква е удовлетвореността от качеството 

на живота на изследваните лица в различните стадии на поведенческа промяна? 

 

Удовлетвореността от качеството на живота указва възможните сфери на 

интервениране в процеса на социална работа, тъй като в много от случаите ниската 

удовлетвореност на индивидите от определена област в техния живот пречи на 

мотивацията им за промяна. Това означава, че често се създават ситуации, при които 

индивидът не успява да разреши актуалните конфликти, свързани с някоя от 

разглежданите области. Т.е. анализът на тази информация дава възможност на 

специалистите да се ориентират по отношение не само на най-значимите за индивида 

проблемни области, но също така да потърсят причините за това клиентите често да 

попадат в сходни ситуации, които пречат на развитието и актуализацията им по 

отношение на преодоляване на поведенческото отклонение. 

 

Научно-изследователска задача 4.2.  Какви са мотивите на клиента за участие в 

съвместната работа със социалния работник и дейностите в институцията? 

 

Мотивите на изследваните лица по отношение на съвместната им работа и 

сътрудничество със социалните работници варират в относително широк диапазон във 

всеки един от четирите стадия на поведенческа промяна (вж. Таблица 20). От методическа 

гледна точка би следвало да се препоръча в стадия на предразмисъл да се дава повече 

възможност на младежите да разговарят предимно за актуалните за тях теми. Това 

означава социалният работник да планира работата си по отношение на целите за 

поведенческа промяна така, че да оставя достатъчно време младежите да могат да 

разговарят свободно за това, което ги интересува и вълнува. Подобен подход би позволил 

да се изградят доверителни взаимоотношения между клиента и социалния работник, да се 

избегнат съпротивите при говоренето за основния проблем, да се договорят съвместни 

дейности. Актуална за намиращите се в стадия на размисъл изследвани лица е 

потребността от самопознание. Това включва всички тези теми и въпроси, които 

подпомагат индивида в неговата самооценка, самопознание и приемане. Тук значими 

стават въпросите, свързани с поведенческата промяна, което означава, че би било полезно, 

ако социалният работник успее да свърже съдържателно двете теми в актуалния за 

клиента проблем. За младежите в стадия на действие от изключителна важност е 

получаването на обратна връзка от страна на социалния работник. Това означава, че 

младежите очакват одобрение и приемане на предприетите от тях действия, търсят 

информация, отнасяща се до ефективността на интервенциите в конкретния случай, искат 

насоки относно възможностите да подобрят представянето си. В стадия на поддържане 

младежите имат необходимост преди всичко от помощ и подкрепа, свързани с 

подобряване на нивата на социално функциониране.  
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Таблица 20. Мотиви на клиента за участие в съвместната работа със социалния работник и дейностите в 

институцията (според стадия на поведенческа промяна) 

 

 

Научно-изследователска задача 4.3. Какви са предимствата и недостатъците от 

съвместната работа със социалния работник (според младежите)? Инструмент 

„Балансна карта на решението“ 

Както се вижда от Таблица 21, придвижвайки се напред в стадиите на поведенческа 

промяна, за  изследваните лица е все по-трудно да формулират мотиви против участието 

си в съвместната работа със специалистите в социалната институция. Това може да бъде 

свързано както с нивата на съпротива, така и със специфичните нагласи. Прави 

впечатление също така, че отрицателните мотиви на младежите в този стадий имат преди 

всичко афективен и когнитивен характер. Това означава, че е много вероятно в по-ранния 

етап от поведенческата промяна да включват различни форми на съпротива, когато темите 

касаят проблемното поведение.  

Таблица 21 . Недостатъци на съвместната работа със социалния работник (според младежите) 

Ако работя съвместно със социалния работник (терапевта), кои са минусите за мен? 

 Не е 

посочен 
отговор 

Загуба на 

време 

Социалният 

работник ми налага 
своята гледна точка 

Социалният 

работник ме 
напряга 

емоционално 

Възможно е социалният 

работник да ме 
манипулира 

Няма 

минуси 

Предразмисъл 6,9% 12,5% 12,5% 18,1% 19,4% 30,3% 

Размисъл 0 0 0 0 0 100% 

Действие 12,1% 0 18,1% 6,1% 0 63,6% 

Поддържане 0 0 0 0 12,5% 87,5% 

 

Често изследваните лица в стадия на предразмисъл интерпретират поведението на 

специалиста като директна и нежелана намеса. Това повишава тяхната тревожност и чрез 

своята емоционална реакция те правят опит да защитят личните си граници. Прави 

впечатление също така, че най-често емоционално спрямо своя социален работник 

реагират младежите в стадия на предразмисъл. Би могло да се каже, че при тази група 

изследвани лица съществува проблем и по отношение на доверието, което изпитват 

спрямо своя социален работник. Това се изразява в изказването на съмнения относно 

достоверността на изнасяната от специалиста информация и относно личната му 

откровеност. Казано с други думи, младежите в този стадий не вярват на своя социален 

работник и се чувстват тревожни при интеракцията си с него. Тъкмо обратното, в стадия 

на действие изследваните лица не чувстват емоционално напрежение от работата си със 

специалиста. По-скоро актуална за този етап и цел на психо-социалната интервенция става 

трансформацията на когнитивните модели на младежите. Често като негативен аспект на 

съвместната си работа със социалния работник те сочат усещането, че им е налагана 

чужда гледна точка. Като обобщение може да се каже, че при свободното формулиране на 

 Не е посочен 

отговор 

По задължение Получавам различна гледна 

точка и научавам нови неща за 

себе си 

Получавам подкрепа, 

помощ и разбиране 

Не участвам 

Предразмисъл 4,2 % 22,2% 9,7% 44,4% 19,4% 

Размисъл 0 0 100% 0 0 

Действие 6,1% 0 33,3% 60,6% 0 

Поддържане 0 0 12,5% 87,5% 0 
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отговори, свързани с недостатъците на участието в съвместна работа със специалистите, 

има тенденция емоционалният аспект на говоренето за промяна да се трансформира в 

когнитивен с напредването на стадиите на поведенческа промяна. От методическа гледна 

точка би могло да се препоръча в началния стадий на поведенческа промяна с клиента да 

се работи за постигане на доверителни отношения, така че в по-малка степен индивидите 

да реагират емоционално на темите, свързани с проблемното поведение. Това означава 

също така, че в по-малка степен ще включват съпротиви в процеса на социална работа и 

вероятно ще имат по-голямо доверие своя социален работник, което е важно условие за 

ефективността на интервенцията. 

 

Научно-изследователска задача 4.4. Какви ресурси смятат младежите, че са им 

необходими,  за да постигнат целите за поведенческа промяна? 

 

В най-голяма степен вярват, че могат да постигнат целта си с лични усилия 

младежите в стадия на поддържане (75%), следвани от тези в стадия на размисъл (66,7%) 

и действие (57,6%) (вж. Таблица 22). Както се вижда, сравнени със стадия на 

предразмисъл, данните показват, че увереността в умението да се постигнат целите с 

лични усилия расте правопропорционално на стадиите на поведенческа промяна. Т.е. 

колкото по-напред се придвижват в стадиите на поведенческа промяна, толкова повече 

младежите имат увереност, че могат да се справят сами с това предизвикателство.  

Интересни са резултатите и по отношение на помощта, която изследваните лица 

заявяват, че ще им е необходима, за да постигнат целта си. В най-голяма степен 

младежите в стадия на размисъл (33,3%) вярват, че трябва да бъдат подпомогнати от 

професионалист, за да осъществят желаната поведенческа промяна. Близки по стойност са 

резултатите и на младежите в стадия на действие (24,2%) и поддържане (25%). Тук отново 

най-разнообразен е профилът на изследваните лица в стадия на предразмисъл. Като цяло 

може да се каже, че част от тези младежи не вярват, че ще успеят да постигнат целта си 

(12,5%) или разчитат по-скоро на външни обстоятелства (31,9%). Формулировки, които се 

появиха докато младежите попълваха тази част от въпросника бяха свързани с теми като 

„съдба“, „късмет“, „случайност“, „обстоятелства“. Като цяло би могло да се обобщи, че 

младежите в стадия на предразмисъл оценяват възможността за промяна, като придават 

голямо значение на факторите, идващи извън тяхната собствена личност. Като цяло на 

този стадий би могло да се препоръча работа с нагласите на индивида по отношение на 

реалистичността на целите, пътищата и необходимите ресурси за осъществяване на 

поведенческата промяна.  

 
Таблица 22 . Ресурси, необходими за реализиране на поставените цели (според младежите) 

 
 Как ще постигна целта си? 

Не е посочен 

отговор 

Ще постигна 

целта си с 

лични усилия 

Ще постигна целта си с 

помощта на друг човек 

Ще постигна целта си 

благодарение на 

обстоятелствата 

Не вярвам да успея 

да постигна целта 

си 

Предразмисъл  4,2% 29,2%  22,2% 31,9% 12,5%  

Размисъл  0 66,7% 33,3% 0 0 

Действие  6,1% 57,6% 24,2% 12,1% 0 

Поддържане  0 75% 25% 0 0 
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ГЛАВА 4. ПРИЛОЖНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

В резултат от теоретико-емпиричния анализ в тази глава от дисертационното 

изследване е представено изготвеното методическо указание за социална работа с 

младежи с девиантно поведение. Показани са също обобщените данни от получената 

експертна оценка на методическото указание от специалисти, практикуващи в областта на 

психо-социалната работа с младежи с девиантно поведение. 

1. Методическо указание за социална работа, ориентирана към поведенческа 

промяна, с приложение в сферата на социалните услуги и терапевтичната помощ за 

младежи с девиантно поведение 

 

Като обобщен резултат от всички методически по характер констатации и 

заключения, произтичащи от данните, както и във връзка с поставената в уводната част на 

изследването задача, в края на емпиричния етап стана възможно да бъде съставено 

методическо указание за социална работа с младежи с девиантно поведение. 

Методическото указание дава насоки на практикуващите специалисти за това какви 

интервенции в процеса на социална работа биха подпомогнали мотивацията за промяна в 

клиентите. Някои от заключенията имат по-общ характер и имат за цел да фокусират 

вниманието на специалистите към ресурсите, които биха могли да използват в работата си 

с тази група лица. Представени са и някои конкретни техники, които са идентифицирани 

като целесъобразни и подходящи за директна работа с младежи с девиантно поведение 

както за засилване на мотивацията за промяна, така и за стимулиране на активността и 

сътрудничеството в процеса на социална работа.  

 

2. Експертна оценка на „Методическо указание за социална работа, 

ориентирана към поведенческа промяна, с приложение в сферата на социалните 

услуги и терапевтичната помощ за младежи с девиантно поведение“ 

 

Експертите бяха помолени да оценят указанието по отношение на осем критерия – 

приложимост в практиката, терминологична точност, иновативност, целесъобразност, 

последователност, съдържателна изчерпателност, ясното и конкретност (вж. Таблица 23). 

Всеки от критериите бе оценен със стойности от 0 до 5. Както се вижда от резултатите в 

Таблица 23 най-висока оценка указанието е получило по критериите последователност (5), 

яснота (4,86) и терминологична точност (4,86). Посочени са някои незначителни 

недостатъци по отношение на критерий иновативност и приложимост в практиката. 

Таблица 23 . Обобщени данни от експертната оценка на изготвеното методическо указание 

 

 

 

 

 

 

 

Приложимост 

в практиката 

Терминологична 

точност 

Иновативност Целесъобразност 

4,43 4,86 4,14 4,71 

 

Последователност Съдържателна  

изчерпателност 

Яснота Конкретност 

5 

 

4,71 4,86 4,71 
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Експертите бяха помолени също така да оценят доколко според тях методическото 

указание изпълва предварително поставени си цели. Обобщените данни показват, че в 

много голяма степен указанието е постигнало и трите си цели (вж. Таблица 24).  

 
Таблица 24 . Обобщени данни от експертната оценка на целите на Методическото указание 

  
Цел 1: Представяне на техники, засилващи 

мотивацията за промяна 

Цел 2: Даване на насоки за динамиката на 

течащите в личността процеси 

Цел 3: Подпомагане разбирането на 

поведението на клиентите като 
закономерно на стадиите на поведенческа 

промяна 

4,29 4,71 4,71 

 

Както се вижда от получените експертни оценки, явно специалистите придават 

особена стойност на такива инструменти за методическа подкрепа на процеса на социална 

работа, които позволяват разширяване и задълбочаване на погледа и разбирането върху 

вътрешните процеси в личността и поведението на клиентите, което бе и едно от 

основните задачи на настоящето изследване.  

С оглед на изнесените данни може да се твърди, че разработеното методическо 

указание може да бъде използвано от практикуващи специалисти в областта на социалната 

работа с младежи с девиантно поведение за мотивиране за промяна.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мотивирането за промяна е съществена част от процеса на социална работа с 

младежи с девиантно поведение. По своята същност самата мотивация за промяна може да 

бъде структурирана като процес, отличаващ се със своята продължителност, стадиалност 

и динамика. Това означава, че мотивацията за промяна може да бъде определена като 

вътрешен процес, течащ успоредно на общия помагащ процес. Много често създаването и 

засилването на мотивацията за промяна може да бъде цел на интервенцията и 

задължително условие за преодоляването на основния поведенчески проблем и причината 

за актуалната ситуация, в която индивидът се намира.  

Съществена грешка на практикуващите специалисти е прескачането на тази стъпка 

и фокусирането върху психо-социални интервенции, от които немотивираният за промяна 

клиент не вижда необходимост. Очевидността на поведенчески проблем при индивида не 

означава непременно, че той има съзнание за това или разбира последствията от 

поддържането на погрешните поведенчески стратегии, има потребност от промяна или 

перспектива за това какви ще са ефектите от поведението му. Това означава, че усилията 

на специалиста би следвало да се насочват първоначално към оценка на разбирането на 

клиента относно актуалния поведенчески проблем и наличната мотивация за промяна, а 

едва след това подбора на подходящи интервенции. В противен случай, ако 

интервенциите предхождат оценката на мотивацията, готовността и наличните ресурси в 

личността на клиента, съществува опасност от формиране на негативно отношение на 

специалиста, влошаване на интеракцията, засилване на защитите на клиента поради 

неразбирането на необходимостта от промяна и като цяло неефективност на помагащите 

дейности.  
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Мотивацията за промяна в клиента трябва да бъде засилвана предимно в началния 

етап от процеса на социална работа. Това означава, че може да е цел на интервенцията, но 

може да бъде и съпътстваща дейност. В много случаи изграждането на мотивация започва 

да динамизира като процес едва след като клиентите бъдат ангажирани в някакви 

дейности в общия помагащ процес. Като обобщение от направените в изследването 

констатации може да се заключи, че мотивацията за промяна може да бъде едновременно 

цел на интервенциите или да бъде съпътстваща дейност на специалистите в процеса на 

социална работа. И в двата случая обаче би следвало да се отдели специално внимание на 

оценката на клиента в няколко основни аспекта – поведение, лично отношение и нагласи, 

мотивация и готовност за промяна, налични ресурси за справяне. Адекватното разбиране 

на личността на клиента, актуалния проблем и наличните ресурси би помогнало на 

социалния работник да структурира и организира дейността си така, че предоставените 

социални услуги да бъдат подходящи и ефективни при разрешаването на основния за 

индивида проблем. Също така специалистът би подобрил саморефлексията си по 

отношение на собственото си разбиране за клиента, като така се предпази от прекомерни 

очаквания или субективност.  

Заключенията от дисертационното изследване сочат, че мотивацията за промяна 

зависи от двата основни типа процеса – процеса на социална работа и процесът, протичащ 

в самия индивид. Работният процес включва фазите в работата по индивидуален случай, 

както и подходът и отношението на специалиста като значим аспект на модела на 

социална работа. Това означава, че мотивацията за промяна в голяма степен зависи от 

съгласуването на работната фаза и стадия на поведенческа промяна, зависи от качеството 

на интеракцията, отношението на социалния работник и техниките, които интегрира в 

социалната работа по случай. Вярата на специалиста в клиента и способността му да се 

справи с поведенческия си проблем въздейства на индивида на принципа на 

„самосбъдващото се пророчество“. Т.е. колкото повече социалният работник вярва на своя 

клиент, изпитва загриженост за него, желае да му помогне, демонстрира неосъждащо и 

приемащо отношение, подкрепя го, така че да открие най-доброто решение за себе си и да 

ангажира всичките си налични ресурси, толкова повече клиентът бива мотивиран за 

промяна. Техниките, които се базират на договорен модел на отношения между клиент – 

социален работник, с поставяне на фокус върху свободното дискутиране и споделяне и 

изясняване целите на психо-социалните интервенции благоприятстват и засилват 

вътрешната мотивация за промяна в клиента.  

Оказва се, че съществен фактор за мотивацията за промяна при младежи с 

девиантно поведение е личността на специалиста, неговите професионални умения и 

подход, демонстрираното отношение. Позитивното, приемащо, неосъждащо и 

нестигматизиращо отношение на специалиста стимулира желанието на клиента да 

сътрудничи и да бъде активна страна в процеса на социална работа. Веднъж привлечен в 

този процес клиентът много по-лесно може бъде мотивиран да работи активно и 

целенасочено за преодоляване на поведенческия си проблем.  

Вторият процес, имащ съществено значение за мотивацията за промяна, е този, 

който протича в самия клиент. Това включва съзнанието за поведенческо отклонение, 

разбиранията, вярванията и нагласите относно причината за актуалната ситуация, 

разбирането на индивида по отношение на необходимостта от промяна, увереността му, че 

може да се справи с това, ресурсите, идващи както от положителния минал опит на 

личността, така и от социалната среда. Всички изредени до тук личностно-диспозиционни 
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характеристики имат важно значение за мотивацията за промяна и следва да бъдат 

задълбочено оценени от социалния работник. Така например профилът на мотивиран за 

промяна клиент ще описва индивид с налично съзнание за поведенческо отклонение, 

който интерпретира причините за ситуацията, в която се намира като резултат от своя 

личен избор, който разбира необходимостта от промяна, чувства се уверен, че може да я 

осъществи, усеща подкрепа от своята социална среда, може да формулира ясни и 

конкретни цели за поведенческа промяна, активен е както в своето социално 

функциониране, така и в самия процес на социална работа, в по-малка степен се 

съпротивлява на говоренето за промяна и насочените психо-социални интервенции. Всяка 

една от споменатите характеристики може да бъде обект на интервенция от страна на 

социалния работник и е съществено условие вътрешната мотивация за промяна на клиента 

да бъде засилена.  

Резултатите от дисертационното изследване убедително насочват авторовата 

интерпретацията на мотивацията за промяна като динамична величина, зависеща както 

процесите, течащи в самия клиент и свързани с индивидуалните нагласи и убеждения, 

така и от външния процес на социална работа, включващ подхода, отношението и 

техниките, използвани от социалния работник. Мотивацията за промяна на клиентите 

може да бъде направляван и насочван процес, а ефективността му зависи от 

идентификацията, оценката и интервенцията по отношение на всички описани по-горе 

характеристики. Със сигурност има редица особености на процеса на мотивиране, които 

не са засегнати в настоящето изследване и които биха могли да бъдат обект на бъдещо 

изследване. Фокусът в настоящето изследване бе поставен върху тези аспекти на 

мотивацията, които са обект на интервенция от страна на специалиста и са характерни за 

професионалната му компетентност, както и насочеността на социалната работа като 

помагаща дейност.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

 

Гърбачева 1996: Гърбачева, А. Психология на девиантното поведение. В. Търново: 

Абагар. 

Илиев 2009: Илиев, Й. Управление чрез мотивация. Варна: Университетско издателство 

„Черноризец Храбър“. 

Минев 2012б: Минев, Т. Теоретични и методически основи на социалната работа. В. 

Търново: Фабер. 

Станков 2008: Станков, Б. Малолетни, непълнолетни, противообществени прояви, 

престъпления, отговорност. Варна: ВСУ „Черноризец Храбър“. 

Тепавичаров 1997: Тепавичаров, И. Теории за девиантното поведение в педагогическата 

социология. В: Стратегии на образователната и научната политика, бр. 2. 

Abraham & Michie 2008: Abraham, C., S. Michie. A Taxonomy of Behavior Change 

Techniques Used in Interventions. In: Health Psychology, Vol. 27, 3. 

Bandura 1998: Bandura, A. Health promotion from the perspective of social cognitive theory. 

In: Psychology and Health, 13. 

Bandura 1986: Bandura, A. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Cervone & Shadel 2001: Cervone, D., W. Shadel. Social-Cognitive Theory of Personality 

Assessment. In: Personality and Social Psychology Review, Vol. 5, 1. 

Clinard & Meier 1989: Clinard, M., R. Meier. Sociology of deviant behavior. 7-th edition, Holt, 

Rinehart and Winston.  

Conner & Norman 2005: Conner, M., P. Norman. Predicting Health Behavior. Second Edition, 

Open University Press. 

Fishbein & Ajzen 1975: Fishbein, M., Icek Ajzen. Belief, Attitude, Intention and Behavior: An 

Introduction to Theory and Research. Reading, MA: Addison-Wesley. 

Merton 1968: Merton, R. Social Theory and Social Structure, New York: Free Press. 

Parker & Bradley 2003: Parker, J., G. Bradley. Social Work Practice: Assessment, Planning 

and Review. Publ.: Learning Matters.  

Prochaska, DiClemente & Norcross 1992: Prochaska, J., C. DiClemente, J. Norcross. In 

Search of How People Change. Applications to Addictive Behaviors. In: American 

Psychologist, September. River, NJ: Merrill/Prentice Hall. 
 



48 
 

Научни приноси на дисертационния труд: 

 

1. Анализирани са теоретично, изследвани са емпирично и са статистически доказани 

взаимовръзките между набор от характеристики на съзнанието и поведението на 

клиентите от една страна и степента на мотивацията за промяна - от друга.  

 

2. Установени са такива условия и индикатори на промяната, които могат да служат в 

практическата социална работа по индивидуални случаи за ориентиране на 

интервенциите към тези ключови области в съзнанието и поведението, които имат най-

голямо значение за развитието на мотивацията за промяна. 

 

3. Установени са емпирично и статистически съответни техники и стилове на работно 

поведение и отношение на специалистите от практиката, които благоприятстват и 

които задържат мотивацията на промяна на клиентите. 

 

4. Изработени са, апробирани по индивидуални случаи от практиката, със статистически 

проверени нива на надеждност, авторски инструменти за оценка, които могат да бъдат 

използвани от социални работници. Изработените от автора инструменти, заедно с 

другите изпробвани в изследването оценъчни форми, формират съгласуван приложен 

модел за оценка на готовността за промяна, който позволява на социалните работници 

в сферата на социалните услуги да съставят индивидуална оценка (включително и 

прогнозна) на възможностите за промяна по ключови фактори (индивидуални мотиви 

и съпротиви; съзнание за поведенческо отклонение; личностна аз-ефективност; 

ценности и налична социална подкрепа). 

 

5. Изработено е Методическо указание за социална работа, ориентирана към 

поведенческа промяна, с приложение в сферата на социалните услуги и 

терапевтичната помощ за младежи с девиантно поведение, в което са обосновани са 

методически препоръки и начини за съгласуване и синхронизиране на процеса на 

социална работа по индивидуален случай (по фази) с вътрешната индивидуална 

динамика на процеса на промяна на поведението на клиента  
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