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ABSTRACT: Empathy is the ability of a person to present himself in the place of the other 
person to understand the feelings, desires, ideas and actions of others, refers positively to 
the neighbor, to feel similar to his feelings, to understand and accept his emotional state.

Empathy as an emotional response to the experience of the other is carried out at dif-
ferent levels of mental organization, from elementary to senior reflective personality 
shapes. The extent of its manifestation I sstrictly individual. It is the basis of the identi-
fication process and the psychological understanding of others.

KEYWORDS: empathy, personality, psyche, emotional, cognitive and behavioral com-
ponents.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

УВОД
Терминът „емпатия“ за пръв път се появява в английски речник през 

1912 г. В психологията е въведен от Е. Titchener, който обобщава философски-
те идеи за симпатията и теориите за проникновението на Е. Cliford и T. Lips. 
Най-ранното определение на емпатията като явление в поведението на тера-
певта принадлежи на З. Фройд, който отбелязва: „Ние отчитаме психичното 
състояние на пациента, поставяме себе си в това състояние и се стараем да го 
разберем, сравнявайки го със своето собствено“[9: 105].

За Ст. Жекова, „емпатията е психично образувание, чиято структура 
се изгражда от емоционални, когнитивни и поведенчески компоненти, съче-
тани в различни съотношения помежду си, в зависимост от конкретните об-
стоятелства“ [5: 16].
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Емпатия означава способността на човек да поставя себе си на място-

то на другия, да разбира чувствата, желанията, идеите и действията му, да се 
отнася положително към ближния, да изпитва сходни с неговите чувства, да 
приема неговото емоционално състояние. Според А. Петровски, „емпатията е 
способност за разбиране психичните състояния на другите, за съпреживява-
не. Действена форма на емпатията е емоционалната идентификация“ [10: 475]. 
Тя е способност да приемаме ролята не само на реален човек, но и на въоб-
ражаем (например, персонаж от художествено произведение). Най-очевиден 
пример за емпатична способност е поведението на драматичния актьор, който 
се вживява в образа на своя герой. На свой ред, зрителят също може да се вжи-
вее в образа на героя, чието поведение той наблюдава в зрителната зала.

„Емпатията е въпрос на разбирателство и откритост между двама 
души“ [6: 156]. Най-добрият начин за изграждане на емпатично общуване е 
да се помогне на другия да почувства, че е разбран. Съпреживяването стои 
в основата на всички положителни социални взаимоотношения. „Като фе-
номен на междуличностните контакти, емпатията регулира непосредствено 
взаимоотношенията между хората и до голяма степен определя нравствените 
качества на човека“ [2].

I. СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ЕМПАТИЯ
Емпатията като емоционален отклик на преживяванията на другия се 

осъществява на различни нива на психична организация, от елементарни 
рефлекторни до висши личностни форми. Степента на нейната изява е строго 
индивидуална. Тя е в основата на процеса на идентификация и на психологи-
ческоразбиране на другите. „Идентификацията е несъзнаван психологически 
механизъм, чрез който определен индивид моделира своето поведение, за да 
прилича на друг. Тя представлява един от най-важните механизми за форми-
рането на личността“ [14].

Според начина, по който другият индивид е разбран, съществуват раз-
лични видове емпатия[14]: 

1. Емоционална емпатия –възниква при непосредственото възприема-
не на преживяванията на другия човек и в ситуация на неблагополучие на 
другия, под формата на съжаление и състрадание.

2. Когнитивна емпатия–основава се на интелектуални процеси: сравне-
ниеи аналогия.

3. Предикативна емпатия- проявява се като способност да се предсказ-
ват афективните реакции на другия човек в конкретни ситуации.

Според Дж. Иган съществуват три нива на емпатия [по 11]: 
– Начин на живот (way of being)– начин да бъдем заедно с другите, да-

разбираме нюансите на техния вътрешен свят; 
– Начин за професионално присъствие, за професионално общуване с 

пациенти, чийто вътрешен свят е сложен и многообразен; 
– Комуникативна привичка, която може да бъде заучена.
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II. ТЕОРЕТИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА ЕМПАТИЧ-

НАТА СПОСОБНОСТ 
1. Прояви на емпатия в терапевтичния процес
Клиничните психолози и изследователи на терапевтичните ситуации 

са склонни да дефинират термина „емпатия“ най-широко, включвайки ин-
телектуалното разбиране на професионалиста за пациента, споделянето на 
чувствата на пациента, лекотата и ефективността на комуникацията и поло-
жителната нагласа на професионалиста към пациента [9].

2. Когнитивни аспекти на емпатията
Подчертава се способността на човек да разбира интелектуално-въ-

трешния свят на другия човек. Когнитивно ориентираният подход въвежда 
представата за преживяванията на другите и се основава предимно на атри-
бутивната проекция: хората изпитват емпатия повече към другите в идентич-
на ситуация, която изпитващият емпатия е преживял, наблюдавал от близо 
или си е представял, че преживява. Връзката между процеса на представата 
и процесите, включени във физиологично или поведенчески проявената емо-
ция, може да бъде сложна [9].

3. Развитие на емпатичната способност
Прояви на емпатия се наблюдават още в ранните етапи на онтогенезата: 

например поведението на новороденото, което заплаква в отговор на силния 
плач на друго новородено от съседно креватче в родилния дом, демонстрира 
един от първите видове на емпатийно реагиране, когато детето всъщност още 
не е способно да отдиференцира своето емоционално състояние от емоцио-
налното състояние на друг човек. Майката интуитивно долавя потребности-
те и чувствата на своето бебе, с което е свързана. Тази тайнствена способност 
изглежда е свързана с факта, че първоначално детето е част от своята майка. 
Тя обяснява също защо дори много малките деца са наясно с грижите, безпо-
койството и радостта на родителите си.

Въпреки че учените не са на единно мнение по въпроса дали емпатич-
ните реакции са вродени или се придобиват в хода на развитието, тяхното 
ранно проявление не подлежи на съмнение [2; 9; 14]. Много автори считат, че 
емпатията е генетически детерминирано свойство, което може да бъде усил-
вано или снижавано, в зависимост от жизнения опит на индивида.

Съществуватданни, чеусловиятанавъзпитаниеблагоприятстват разви-
тието на емпатичната способност. Например„ако родителите поддържат топ-
ли взаимоотношения с децата си и насочват тяхното внимание към ефекта от 
поведението им върху другите хора, то има значителна вероятност тези деца 
да проявяват по-голяма емпатия по отношение на други хора, в сравнение с 
тези, които в детството си не са отраснали в такава благоприятна възпитател-
на среда“ [2]. Директното споделяне на чувствата между родителя и малкото 
дете е „ключова стъпка в процеса на съзряването“ [14]. Различни тренингови 
методи повишават емпатичната способност.

Емпатията и емпатичната способност при работата с деца със СОП
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„Понятието „емпатия“ се използва в много раздели на съвременната 

психология, но най-активно се изследва в хуманистичната психология и по-
зитивната психология“ [1: 216].

В рамките на хуманистичната психология емпатията се разглежда като 
основа на всички позитивни междуличностни отношения, и, по-специално, 
при деца със СОП. Както отбелязва C. Rogers, един от основните вдъхновители 
на хуманистичната психология и основател на клиент-центрираната терапия, 
„да си в състояние на емпатия означава да възприемаш вътрешния свят на 
другия точно със запазване на емоционалните и смисловите оттенъци. Като че 
ли ставаш този друг, но без да губиш усещането „като че ли“. Усещаш радостта 
или болката на другия, така както той ги усеща, възприемащ причините за тях 
така, както той ги възприема. При това е задължително да е налице спомена-
тият оттенък „като че ли“: като че ли аз се радвам или се огорчавам. Ако този 
оттенък изчезне, то възниква състояние на идентификация“[13: 2–3]. Основа-
вайки се на богатия си терапевтичен опит, авторът отбелязва, че „оптимално 
личностово развитие у клиентите се постига, когато психологът проявява „то-
пло, положително, приемащо“ отношение към тях. Такова отношение, наре-
чено от него позитивно, подпомага самоприемането на клиента и повишава 
неговата търпимост при взаимодействие с другите хора“[12: 64].

В образователните стратегии на редица развити държави обучението 
и възпитанието на лица със СОП заема важно място, като ясно е поставен 
акцентът върху създаването на равни възможности и достъпна среда за по-
лучаване на качествено образование от хората с различни видове нарушения. 
За обучаемите то е нова възможност за гъвкаво и ефективно учене, за нови 
начини на взаимодействие и достъп до значителен брой източници на ин-
формация, за редуциране на дискриминационните практики и промяна на 
традиционното отношение за изолация.

С внедряването на дистанционната форма на обучение се увеличава все 
повече потенциалният достъп на хората със СОП до oнлайн–образованието, 
създава се виртуална учебна среда, адаптивна към техните индивидуални об-
разователни потребности. Развитието на ИКТ създава реални предпоставки 
за подпомагане на онлайнобучаемите с различни видове увреждания в три 
основни области: 

– Доставка на информационни ресурси; 
– Достъп до учебни ресурси; 
– Интерактивна комуникация между преподаватели и обучаеми.
Достъпът до информация е един от основните проблеми при онлай-

нобучението на ученици със СОП, тъй като материалът и учебните ресурси 
трябва да бъдат съобразени с потребностите на отделните потребители.

В позитивната психология емпатията се разглежда като едно от висши-
те човешки качества наред с такива като оптимизъм, вяра, мъжество и др.

Емпатийността се определя като „свойство на личността, което може да 
има познавателен (способност да разбира и предвижда), афективен (способ-
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ност за емоционално реагиране) и активно-действен (способност за съпри-
частност) характер“ [7].

В психоаналитичната школа емпатията се разглежда като „способност 
на лекаря, осигуряваща ефективно взаимодействие с болния“ [1: 220].

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕМПАТИЧНАТА СПОСОБНОСТ 
Важна особеност на емпатичния процес, отличаващ го от другите ви-

дове разбиране (идентификация, приемане на роля, децентрация и др.), е 
слабото развитие на рефлексивната страна, затвореността в рамките на не-
посредствения емоционален опит. „Децентрацията, според Ж. Пиаже, пред-
ставлява способността на субекта да приема ролята на друг човек, определя 
равнището на когнитивната емпатия, и, следователно, ефективността на вза-
имодействието с друг човек“ [9]. Установено е, че емпатичната способност, 
обикновено, се развива и нараства с разширяването и обогатяването на жиз-
нения опит, а също така се наблюдава, че емпатията по-лесно се реализира, 
когато има наличие на сходство в поведенческите и емоционалните реакции 
на общуващите хора. Д. Голдман подчертава, че „способността за емпатично 
преживяване на чувствата и емоциите на другия е пряко свързана със способ-
ността за преживяване на собствените чувства, както и за тяхнотоидентифи-
циране“[4: 44]. Според него, ако човек не е преживявал определени чувства, 
ще му бъде трудно да разбере какво чувства другият. Това се отнася в еднаква 
степен за положителните и отрицателните емоции. Това е така, тъй като да 
знаеш рационално за преживяванията и чувствата и да ги изпитваш сам, са 
две съвсем различни неща. От тук той извежда и заключението, че „човек с 
богат емоционален опит, преживял както дълбочините на депресията, така и 
върховете на себереализацията, ще има много по-големи емпатични способ-
ности за разбиране на чувствата на другия“ [4].

Емпатията е свързана с личния опит и себепознанието. Ч. Тарт пише: 
„Емпатията е способност да се разпознава състоянието на мисленето или на 
чувствата на другия човек, плюс способността поне частично да се преживя-
ва същото състояние. По този начин емпатията е свързана със себепознание-
то. Да разпознаеш, че някой се намира„в депресия“, е възможно и по чисто 
интелектуален път. Например вие може да се научите, че определен израз на 
лицето, положение на тялото и начин на говорене обикновено означават, че 
„човекът е в депресия“. Ако при това, на емоционално ниво, знаете от собст-
вения си опит какво означава да изпитвате депресия, то това ви води до емпа-
тия, до съпреживяване…“ [по 3: 81].

При анализа на емпатията се подчертават два главни момента: 
– Първо, положителното отношение към другия означава признаване 

на личността на другия в нейната цялост. Заедно с това, подобно от-
ношение не изключва негативната реакция на субекта на това, което 
неговият партньор чувства в дадения момент.

– Второ, като преживява емпатия към другия, субектът може да остане 
емоционално неутрален: може да живее известно време, като че ли е 
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в света на другия, като при това не формулира нито позитивни, нито 
негативни съждения за него.

R. Stotland и неговите колеги установяват, че когато се мери като инди-
видуална характеристика, изпитването на емпатия води до алтруизъм, особе-
но там, където оказването на помощ е лесно. Теорията на емпатичния алтруи-
зъм обяснява човешкия алтруизъм в термините на разделеното състрадание. 
Съгласно тази теория, ние помагаме на нуждаещите се, за да се избавим от 
собствените си страдания, предизвикани от емпатичното съпреживяване. От 
друга страна, той и колегите му откриват, че „в ситуации, в които помощта за 
страдащия друг човек не е лесна и дори не е възможна, изпитващият емпатия 
може да се опита да избегне неприятното чувство или физически, или психо-
логически, като се „замрази“. Ако болката на другия е изключително голяма 
или той е в силна агония, изпитващият емпатия човек може да избяга физи-
чески или психологически от ситуацията“[11: 225].

Емпатията е част от емоционалната „култура“, която отговаря за соци-
алните привички, осигуряващи успешното взаимодействие между хората.

Установено е, че „жените и мъжете не се различават по нивото на емо-
ционална интелигентност, но примъжете по-силно развито е чувството на 
себеуважение, а при жените – емпатията и социалната отговорност“[8: 244]. 
Емпатичният начин на общуване с другия човек има няколко страни. Той 
предполага навлизане в личния свят на другия и пребиваването в него „като 
у дома“. Включва постоянна чувствителност към променящите се преживя-
вания на другия–към страха или гнева, стеснението или разчувстването, с 
една дума, към всичко, което изпитва той или тя. Това означава: временно да 
живееш друг живот; деликатно да пребиваваш в живота на другия, без да го 
оценяваш или осъждаш; да улавяш онова, което другият едва осъзнава. Да 
бъдеш с другия по този начин, е за известно време да изоставиш собствената 
си гледна точка и ценности, за да влезеш непредубедено в света на другия, в 
известен смисъл, да изоставиш своето „Аз“. Такова нещо могат да направят 
само хора, които се чувстват достатъчно безопасно, в определен смисъл, „те 
знаят, че няма да се изгубят в понякога странния и причудлив свят на другия 
и че могат успешно да се върнат в собствения си свят, когато поискат“[4; 7]. 
Навярно, това описание дава възможност да се разбере, че да си емпатичен е 
трудно нещо. Това означава, да си отговорен, активен, силен и в същото време 
да си деликатен и чувствителен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Емпатията, като способността за дълбоко разбиране и приемане, 

съпри часност и топлота в общуването, е основният инструмент за реализи-
ране на силната потребност от човешка близост. Тя е необходимо условие за 
изграждане на атмосфера на доверие и откритост, която катализира макси-
малното освобождаване и развитие на човешкия потенциал, включително и 
при учащи със СОП.

Румяна Б. Милкова
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Емпатията е не само основен метод в работата на педагогическите спе-

циалисти, но и средство за преодоляване на задръжките в развитието, възпи-
танието и образованието на деца с различни видове СОП. Дълбоко вярваме, 
че това е и единственият начин за разбиране, приемане и приобщаване както 
към собствената си идентичност и цялост, така и към другия и обществото, 
все още раздирано от противоречиви ценности и отчужденост.

Емпатията е философия и начин на живот. Установено е, че емпатична-
та способност, обикновено, се развива и нараства с разширяването и обога-
тяването на жизнения опит, както и че емпатията по-лесно се реализира при 
наличие на сходство в поведенческите и емоционалните реакции на общува-
щите хора.
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