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резюме: Разгледано е явлението етноцентризъм: какво представлява, неговите корени и фактори-
те, свързани с него – еволюционнобиологични, психологични и личностови, социални и културал-
ни. Обръща се внимание на значими изследвания на етноцентризма, както и възможните начини 
за редуциране на изразеността и разпространението му и ограничаване на влиянието му.  за да 
успеем в създаването и подобряването на междугруповите връзки, е необходимо да разберем 
етноцентризма – неговите характеристики, причините за съществуването му и дали и как може да 
бъде ограничен. акцентирайки на връзките на етноцентризма със социалната, еволюционната и 
крос-културалната психология и психиатрия, загатваме значението му в контекста на психиатрич-
ната теория и практика.
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ноцентризъм, ограничаване на етноцентризма, крос-културална чувствителност 

ETHnocEnTrISM: ITS rolE In croSS-culTurAl pSycHIATry

Abstract: The phenomenon of ethnocentrism is presented: what is ethnocentrism, which are its roots ant 
the factors, related to ethnocentrism – evolutionary biological, psychological and personal, social and 
cultural. Attention is turned towards significant research on ethnocentrism, as well as to the possible 
pathways to reducing its extent and distribution and restricting its influence. In order to create and improve 
inter-group connections, we need to understand ethnocentrism – its characteristics, the reasons for its 
existence and whether and how ethnocentrism could be reduced. By paying attention to the relationship 
between ethnocentrism and social, evolutionary and cross-cultural psychology and psychiatry we suggest 
its importance in the context of psychiatric theory and practice.
Key words: ethnicity, ethnocentrism, culture, cross-cultural psychiatry, types of ethnocentrism, ociobiological 
explanations, ethnocentric personalities, religion and ethnocentrism, education and ethnocentrism, 
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въведение

През 1977 г. Kleinman провъзгласява началото на „нова крос-културална психи-
атрия“, интердисциплинарен подход, интегриращ антропологични методи и концеп-
туализации с традиционните психиатрични подходи [39]. Перспективата, изразена 
от Kleinman и др. през 70-те години [25, 38], отразява важна посока за изучаването 
на културата и психопатологията – да бъде разбран социалният свят в рамките на 
психичното боледуване. Успоредно протичащите изследвания в областта на крос-
културалната психология също идентифицират начини, по които културата оформя 
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дистреса и болестта [43, 24]. Най-общо културалната психиатрия изучава влиянието 
на културата върху психичните заболявания и връзката култура – психични забо-
лявания; свързани с културата синдроми, обяснителни модели, идиоми на дистрес; 
крос-културалната психиатрия изучава и разглежда различията сред културите по от-
ношение дефинициите, нагласите спрямо психичното здраве, болестта и лечениeто 
– предпочитани методи, търсене на помощ. културата може да допринесе за индок-
триниране на членовете ѝ с определени чувства, нагласи, ценности, вярвания, убеж-
дения, предразсъдъци: религиозно индоктриниране, политическо индоктриниране 
при някои тоталитарни режими. етносът представлява група от хора с общи, относи-
телно стабилни културални и психични особености, вкл. и езика, общо историческо 
минало, произход; тези хора населяват обща територия и имат съзнание за своето 
единство и отлики от други подобни групи. етносът представлява културно-истори-
ческа категория, характерните черти на  която се определят от социалните фактори. 
Настоящият текст разглежда явлението етноцентризъм поради поне няколко връз-
ки между него и крос-културалната психология и психиатрия. етносът и етноцен-
тризмът касаят пряко социалната и еволюционната психология и психиатрия чрез 
връзката им с груповостта („трайбализма“) и противопоставянето между „вътреш-
ни“ и „външни“ групи (in- vs out-groups). собствената група/етнос е от изключително 
значение за оформянето на ядрото на културната идентичност на индивида – връзка 
с крос-културалната психология. етноцентризмът допринася за изключителна свър-
заност със своята група, нейните ценности, убеждения, норми, очаквания, предраз-
съдъци, оттам и индиректно се свързва с обуславящи психопатологията влияния на 
културата.  Предразсъдъците и дискриминацията, директно свързани с нивата на 
етноцентризъм, допринасят за психологични проблеми и адаптивни затруднения в 
процеса на акултурация сред малцинства, имигранти и бежанци – основен предмет 
на изследване на крос-културалната психиатрия. етноцентрираната перспектива на 
клинициста е противоположна на културалната чувствителност и компетентност и 
може да му попречи да разбере различната гледна точка и разбиране на пациента 
от друг етнически, национален, расов произход и религиозна принадлежност за не-
говото боледуване, причините, които го обуславят, последиците и лечението. тя би 
възпрепятствала прозирането на и за социалния свят на отсрещния и втъканите в 
него жизнени проблеми, както и осъществяването на терапевтична връзка, осно-
вана на доверие и сътрудничество. етноцентризмът на помагащия, не на последно 
място, би бил практически несъответен, а и неработещ в неотклонно оформящата се 
атмосфера на мултикултурализъм. това са само някои от аргументите за значение-
то на явлението, съответно и неговото изследване, в контекста на психиатричната 
теория и практика.
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етноцентризъм: дефиниция; фактори,  
свързани с етноцентризма

етноцентризмът вероятно е универсален феномен [42, 44] и за първи път се по-
явява в литературата преди повече от век в съчиненията на W. G. Sumner [65]. Чарлс 
дарвин (1874) отбелязва, че племената проявяват склонност да симпатизират по-
вече на членовете на собствената си група, отколкото на другите [21]. съвременни 
учени са изследвали етноцентризма в различни условия, включително и според ре-
лигията [5] и отношението към имигрантите [4].

етноцентризмът често обуславя изграждането на представи за междукултурал-
ни различия, водещи до междукултурален конфликт и формиране на негативни сте-
реотипи [69]. 

думата етноцентризъм е образувана от сливането на две други думи - „етно“ 
(етнически) и „центризъм“ [15]. терминът показва склонността на хората да вярват, 
че етносът, към който принадлежат, е „център на всичко“. Хората с етноцентрична 
нагласа се отнасят с подозрение към представителите на други етноси [59] и поста-
вят своя етнос в „центъра на света“ [8]. Хората искат да бъдат близо до такива като 
тях и често изпитват страх от „различните“ [64], нещо, в което, освен всичко друго, 
можем да търсим и корените на психиатричната стигма.

Във връзка с тази своя нагласа хората се делят на групи и подгрупи [65]. Члено-
вете на групата приемат своите обичаи за стандарт, спрямо който съотнасят обичаи-
те на всички останали. те са склонни да гледат на себе си като на хора, превъзхож-
дащи външните групи [33]. 

традиционните възгледи на Sumner включват не само възвеличаване на собст-
вената група, но и негативно отношение към „другите“ [65]. колкото по-големи са 
различията между групите, толкова по-голяма е и вероятността техните представи-
тели да се отнасят с пренебрежение към чуждите [7]. Sumner (1906) проучва пре-
димно единни, хомогенни групи, които ясно се отличават от външните групи. Обеди-
няването срещу другите групи е необходимо за оцеляването. когато групите водят 
конкурентна борба, индивидите ценят живота на членовете на своята група повече 
от живота на членовете на чуждата група [65].

В сащ съществуват съвместно различни култури. една расова или етническа 
подгрупа е основна (вътрешна) група, а останалите групи, въпреки че живеят на те-
риторията на сащ, са външни [61]. Положителните чувства към основната (вътреш-
ната) група и отрицателните чувства към външните групи са в реципрочна връзка 
помежду си [12]. Представителите  на мнозинството имат позитивно отношение към 
собствената си, вътрешна група, но проявено в различна степен и понякога без връз-
ка с тяхното отношение към външните групи [12, 13], т.е. можем да чувстваме сим-
патия към членовете на нашата (вътрешна) група, без да изпитваме пренебрежение 
или враждебност към външните групи, което се доказва и от изследване, проведено 
сред индийци и пакистанци [37]. Благосклонното отношение към собствената (въ-
трешна) група е по-силно от неодобрението им спрямо външната група. 
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сред австралийски студенти е направено проучване за трите форми на групов 
центризъм – етноцентризъм, фундаментализъм и антропоцентризъм [8]. студенти-
те, които изразяват силно предпочитание към своята група, проявяват склонност да 
фаворизират хората и да показват пренебрежение към другите видове. съществува 
корелация между предразсъдъците спрямо животните и предразсъдъците спрямо 
хората от външните (малцинствените) групи. Въпреки това, етноцентризмът, подоб-
но на другите групови форми на центризъм, корелира с отрицателните чувства към 
конкретни външни групи, но не и към външните групи като цяло. В едно проучване с 
голяма извадка се установява, че сред някои групи вътрешногруповите пристрастия 
са по-чести (без да се взема предвид неодобрителното отношение към външната 
група) [61]. Разграничаването между класическата форма на етноцентризма (поло-
жително отношение към своята група и враждебност към външната група) и по-често 
срещаното предпочитание на основната (вътрешната) група има методологическо 
значение [61]. Предубеждението към чуждите може би е разделителна линия между 
крайностите на класическия етноцентризъм и отсъствието на етноцентризъм.

склонността към етноцентризъм е универсална [42, 54, 63]. Има много изслед-
вания на връзката между етноцентризъм и етнически малцинства [29, 34, 48, 60, 
61]. Проучено е отношението на различни националности към емигрантите, както и 
склонността да се купуват стоки, произведени в собствената страна [20, 27, 35, 55, 
70]. етноцентризмът повлиява и възприятието за други култури и оценката на ком-
петентността на индивида, принадлежащ към други култури [54].

Sumner (1906) прави списък на културални групи (включително лапландци, оби-
татели на карибските острови, гренландци, евреи), измислили думи, обрисуващи 
собствените им групи като изключителни – „мъже“, „хора“, „народ“, „избрани“ – или 
думи,  които по някакъв друг начин показват тяхното превъзходство [65]. Разбира 
се, самите изследователи също не са чужди на етноцентризма [32]. етноцентрична 
пристрастност съществува не само в индивидуалните и междугруповите отношения, 
но и сред учените, които изучават психологическите явления в различните култури 
[7, 32].  Campbell предлага методoлогия, предназначена да смекчи „замъгляващото“ 
влияние на етноцентризма на учените върху научните им изследвания [16]. 

Изглежда, че всеки от нас е етноцентричен или най-малкото податлив спрямо 
влиянието на етноцентризма. когато контактуваме с другите, възприятията ни за 
тях преминават през нашите „културални филтри“ [44].

Изглежда, че етноцентризмът е „автоматичен“ – той е част от приобщаване-
то на децата към културата – процес, при който те усвояват културата и нагласите 
на обществото, в което живеят [40, 41]. става дума за усвояване, а не за вродени 
идеи. други автори смятат, че етноцентризмът има еволюционни (социобиологич-
ни) корени. Възможно е биологично адаптивното предимство да се увеличава за 
етноцентричните племенни групи не само чрез агресията, но и чрез други свързани 
с етноцентризма поведенчески модели [71]. В този смисъл групите, които са добре 
адаптирани, са постигнали успех, разделяйки света на „наши“ и „чужди“.  В хода на 
еволюцията хората развиват афинитет към онези, с които са биологично свързани. 
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Биологичната перспектива не означава, че околната среда (култура, религия, поли-
тически убеждения, др.) не оказва въздействие върху етноцентризма, но е естестве-
но хората да предпочитат тези, с които са биологично свързани – първо най-близки-
те роднини, след това по-далечните, после своя етнос и най-накрая други хора [67]. 
Има доказателства, че е вероятно една етнически хомогенна култура да проявява 
по-високи нива на етноцентризъм от тази, в която са смесени елементи от различни 
култури – сравнение между японски и американски студенти [53]. 

субективното усещане за уязвимост спрямо болести може да породи негативно 
отношение към членовете на външната група [26]. При едно проучване e анализиран 
поведенческият модел при междугрупови отношения, когато хората имат усещане-
то, че са застрашени от заболяване [50]. това проучване установява, че бременните 
жени са били най-етноцентрични (и най-уязвими) през първия триместър от бремен-
ността. доказано е нарастване на етноцентризма при индивиди с усещане за пови-
шена уязвимост спрямо болест [49]. тъй като общуването с членове на вътрешната 
група може да създаде по-малък риск от заболяване, отколкото контактите с външ-
ната група, индивидите могат да развият психологически подход и механизми за 
избягване, които ги предразполагат към етноцентрични поведенчески модели [26]. 
съществуват доказателства за индивидуално предразположение към фаворизиране 
на собствената група [30]. Възможно е колективизмът, който поставя груповия инте-
рес над интереса на отделната личност, да се е развил като адаптация към условия, 
при които външните групи създават  риск от заболяване [28]. Някои изследователи 
са открили различия в мозъчната активност между индивиди с индивидуалистична 
нагласа и индивиди с колективистични възгледи [19, 72].  

Изследвани са редица психосоциални фактори, свързани с етноцентризма: нар-
цисизъм, религиозен фундаментализъм, основни черти на характера, нетърпимост 
към неопределеността и авторитаризъм. Многобройни проучвания показват, че ет-
ноцентризмът може да отслабне с течение на времето, тъй като хората натрупват 
опит при общуването със своята и с външните групи, който може да промени мнени-
ето им за външните групи в положителна посока [62]. етноцентризмът е свързан с 
характеристики, които бихме могли да обобщим с понятието широта на възгледите. 
Установена е положителна корелация между нарцисизма (егоцентризма) и етноцен-
тризма – нарцисизмът може да предразположи хората към етноцентрични нагла-
си [9]. Установена е значителна корелация между религиозния фундаментализъм, 
етноцентризма и религиозния етноцентризъм [3]. с други думи, религиозните фун-
даменталисти са склонни и към етноцентризъм по отношение на други религии и 
социокултурални групи. 

Участниците в изследването на религиозния фундаментализъм на Altemeyer 
(2003) идват от семейства, в които възпитанието от най-ранна възраст е било фо-
кусирано върху религията [3]. Връзката между религията и етноцентризма е изслед-
вана и в Индия. Направено е сравнение между юноши – индуси и мюсюлмани – от 
една страна, и атеисти – от друга. Религиозните индивиди от двете групи са зна-
чително по-склонни към предразсъдъци и етноцентризъм в сравнение с нерелиги-
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озните участници в проучването [31]. Между етноцентризма и фундаменталистките 
религиозни възгледи съществува корелация [45]. 

В проучване за отношението на американски студенти към родени в чужбина и в 
сащ преподаватели били оценени и личностовите черти на студентите чрез петфак-
торния модел за личността (* Екстравертност *Невротизъм * Откритост * Отзивчи-
вост * Съзнателност) [22]. Изследователите открили етноцентрично предубеждение 
към преподавателите, родени в чужбина. студентите, които получили висока оценка 
за  отзивчивост  и съзнателност, имали положително отношение към родените в чуж-
бина преподаватели.  

Връзката между етноцентризма и непоносимостта към неопределеност е про-
учвана от Block and Block (1951) [10]. В американски университет участниците, които 
показват непоносимост към неопределеност, са по-склонни към етноцентризъм от 
онези, които я понасят без проблеми. Хората, които не могат да търпят неопреде-
леност, са с по-висок резултат при измерване на склонността към етноцентризъм 
[66]. забелязана е значителна разлика между индивидите с висок резултат при из-
мерване на склонността им към етноцентризъм и индивидите с малка склонност 
към етноцентризъм. етноцентризмът при студентите, понасящи неопределеността, 
е по-слабо проявен, а студентите, неспособни да понасят неопределеността, са по-
склонни към етноцентризъм [17].

Родителите играят роля за формирането на етноцентризъм у техните деца. 
Изследвани са характерните черти на родителите и методите им на възпитание. 
Thomas (1975) оценява авторитаризма на родителите в седем тихоокеански остров-
ни култури [68] . той установил авторитарен родителски стил в три от групите (таити, 
острови кук и самоа). Във всяка от тях авторитаризмът бил положително свързан 
с етноцентризма. Редица изследвания показват връзка между характеристиките на 
родителите и етноцентризма на техните деца [47].

Можем ли да смекчим или ограничим етноцентризма? 

Междукултуралната психология се опитва  не само да разбере етноцентричните 
ограничения на нашето културално научно познание, но се стреми и да открие начи-
ни за смекчаване на индивидуалния етноцентризъм [7]. Общуването с хора от дру-
ги култури вероятно представлява предизвикателство към нашите етноцентрични 
представи и такъв контакт би могъл да редуцира етноцентризма [15].

Висшето образование може да намали етноцентризма [33]. скалата за автори-
тарна личност [1] е използвана и за оценка на етноцентризма [57, 58]. Направено е 
проучване сред 755 американски студенти, а на 505 от тях е направен повторен тест 
две години по-късно. след двете години в университета етноцентризмът на участ-
ващите в проучването студенти бил значително смекчен. Останалите 250 участници, 
прекъснали следването си, не показали съществени промени в етноцентричните си 
нагласи. При това проучване била констатирана значителна разлика между двата 
пола – мъжете показали по-високи нива на етноцентризъм от жените [33, 36].
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Plant използва скала за общ етноцентризъм (1958) [57], Adorno et al. (1950) [1]– 
Въпросник за общественото мнение: студентите – мъже и жени, показали значител-
но по-ниски нива на етноцентризъм след 4-годишно обучение в колеж. Нивата на ет-
ноцентризъм при мъжете били по-високи от тези при жените и при първоначалното, 
и при повторното тестване. анализът на резултатите показал, че етноцентризмът на 
жените намалял значително повече от този на мъжете [57].

При мащабно проучване в Нидерландия е установена отрицателна корелация 
между етноцентризъм и образователно равнище, но ролята на образованието само 
по себе си не е изяснена. (Професията и когнитивните способности корелират с обра-
зованието и може да са фактори, които водят до намаляване на етноцентризма) [46].

В сащ е използвана скала за етноцентризъм от Neuliep & McCroskey, 1997 [52]. 
Neuliep, 2002, използва скала за генерализиран етноцентризъм [51]. Проучванията 
били проведени в началото и след завършването на съответните курсове. Установе-
но е значително смекчаване на етноцентризма при студенти, изучаващи крос-култу-
рална психология (които са намалили нивата си на етноцентризъм и при двата те-
ста). студентите, изучаващи „Въведение в психологията“, не променили съществено 
своите етноцентрични нагласи. Изучаването на крос-културална психология може 
да помогне за преодоляване на етноцентризма [56].

Borden (2007) използва скала за генерализиран етноцентризъм за тестване на 
студентите в началото и в края на курса, за да провери „хипотезата за социални-
те контакти“ – идеята, че междугруповият контакт може да намали напрежението 
между тях [2, 11]. Резултатите показват значително намаляване на етноцентризма 
сред студентите, участвали в курса за социално подпомагане – участието в подобни 
съвместни дейности може да смекчи етноцентризма. 

     Хипотезата за влиянието на социалните контакти често влиза в противоречие 
с опита. тази хипотеза вероятно работи при условие, че действат и някои допълни-
телни фактори (социална и институционална подкрепа, потенциал за смислени вза-
имоотношения, равен статус между групите и междугрупово сътрудничество) [14].

Изследвана е ролята на мултикултурализма и на чувствителността при меж-
дукултуралната комуникация като фактори за прогнозиране на етноцентризма [23]. 
Използвана е скалата за междукултурална чувствителност [18], скала за мултикул-
турална идеология [6] и с калата за генерализиран етноцентризъм [51]. Установява 
се значителна корелация между резултатите от скалата за междукултурална чувст-
вителност, скалата за мултикултурална идеология и скалата за генерализиран ет-
ноцентризъм. Увеличаването на чувствителността при междукултуралната комуни-
кация и положителното отношение към мултикултурализма (прилагани на практика, 
например, в областта на образованието и при индивидуалното общуване на хора от 
различни култури) би могло да смекчи етноцентризма [23]. тези корелации обаче не 
показват посоката на причинно-следствената връзка между измерените параметри. 
Възможно е по-етноцентричните индивиди да проявяват по-малка чувствителност 
при междукултуралната комуникация и да не проявяват склонност към мултикулту-
рализъм. Възможно е и да има друга причина за получените резултати. 
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заключение 

етноцентризмът може да допринесе за оцеляването на групите, но въпреки това 
има много доказателства за препятствията, които той поставя пред комуникацията 
на междуличностово и междукултурално  ниво. Въпреки че опитът в общуването с 
културални групи може да подпомогне преодоляването му, трябва да бъдем скеп-
тични към твърденията, че само благодарение на този опит ще постигнем тази цел.

     В проучванията липсва научна (методологична и аналитична) строгост, необ-
ходима за доказване на причинно-следствените връзки. Mеждугруповото общуване, 
например, изисква допълнителна подкрепа и значими взаимоотношения, за да се 
въздейства ефикасно върху предразсъдъците спрямо външните групи. 

     значимостта на етноцентризма като явление, възпрепятстващо междукулту-
ралния интерес, чувствителност и компетентност на психиатъра и психолога, пред-
полага необходимостта от неговото изследване и осъзнаване, съответно и интегри-
рането му като предмет на психиатрично-психологичното познание и практика.
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