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Изследванията върху инвалидността в Полша, проведени по поръчка на 

Държавния Фонд за Рехабилитация на Инвалидите през 1993 година показват, 

че проблемът инвалидност обезпокояващо бързо нараства. От анализа на 

динамиката на явлението се вижда, че през 1993 година броят на хората с 

инвалидност в Полша е надхвърлил 4,5 милиона души (Ostrowska 1994). 

Достигането на това ниво на инвалидността беше прогнозирано за годините 

след 2005 г. Ускоряването на процеса на увеличение броя на хората с 

инвалидност се свързва с процеса на стареене на населението, както и с 

преживяваната дългогодишна криза и с извършващите се промени в социално-

икономическата система. 

Инвалидите са хора с нарушени психофизически възможности, в 

следствие на което се ограничават функционалните им възможности или 

житейската им активност до степен, затрудняваща изпълнението на 

присъщите за тях социални роли (по дефинициите на СЗО и Експертизата на 

Комитета по Рехабилитация и Реадаптация на Човека към ПАН, 1978). 

Помощта на институциите, които са призвани да подкрепят хората с 

инвалидност или да създават условия за изравняване на техните шансове, често 

не достига до много от нуждаещи се. Голяма част от тази категория лица 
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Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, nr 4 (154), s. 9-19. 



2 

 

разчитат изключително само на себе си или на своите семейства. 

Необходимите действия на социалната политика, имаща за цел подпомагането 

на хората с инвалидност и създаването на условия за тяхната социална 

интеграция, могат да се обобщят в две основни категории: 

1) действия, насочени непосредствено към човека с инвалидност и неговто 

най-близко обкръжение, 

2) действия, формиращи физическата и социалната среда, в която живеят 

хората с инвалидност. 

Следователно, първото равище би трябвало да обхваща създаването на 

обща система за разбираната в широк смисъл рехабилитация (медицинска, 

психологическа, професионална и социална), а когато това е необходимо и 

социални грижи, ориентирани не само към подпомагане на човека с 

инвалидност, но и обхващащи цялото му семейство. Същевременно второто 

равнище би трябвало да води до изменения във физическата и социалната 

среда на хората с инвалидност по отношение на приспособяване на 

публичните места и сградите, до създаване на достъп за тях до публичния 

транспорт и комуникациите, производство на помощни средства, улесняващи 

постигането на независимост, до създаването или приспособяването на 

подходящи работни места и училища. Към тази група действия принадлежат, 

също така, и действията по формиране на правилно отношение към хората с 

инвалидност. Представите за хората с инвалидност, основаващи се върху 

стереотипи и предразсъдъци, водят до формирането на негативно, дори 

враждебно отношение към тях. Този проблем е толкова съществен, че само 

изграждането на адекватни представи за хората с инвалидност може да доведе 

до пълната им интеграция в обществото. Архитектурните бариери не 

представляват най-големия проблем за тази група лица, макар че това 
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изглежда така. Безразличието, антипатията, пренебрежението от страна на 

обществото вреди много повече, отколкото дори мъчителните 

комуникационни затруднения. И точно обратното на обикновеното мнение, 

хората с инвалидност въобще не искат да бъдат изолирани, напротив - липсата 

на социални контакти те усещат много болезнено. 

Когато говорим за стереотипи и предразсъдъци трябва да се обърнем към 

познавателната структура на човека. На терена на когнитивната психология е 

възникнала теория за познавателните схеми, която чудесно показва ролята на 

познавателната структура в процеса на социалната перцепция. Представители 

на тази концепция са Йежи Тжебински и Богдан Войчишкe (Trzebiński 1985). В 

съотвествие с нея познавателната структура на човека представя 

обкръжаващата го действителност в двояка форма. От една страна това е 

епизодичната памет, т.е. представата за определени във времето и 

пространството изпитвани от нас събития. От друга страна това е представата 

за действителността, абстрахирана от нейния конкретен пространствено-

времеви контекст. Тези структури показват това, което в променливата 

действителност е трайно. Това е представа за някакъв модел, в който малко или 

повече са включени отделни различаващи се епизоди. Тази втора част или 

форма, са познавателните схеми. Универсален принцип на тези схеми е 

тяхната прототипност. В съотвествие с него семантичната същност на всяка 

схема е нейния прототип, т.е. единственият идеален или реален екземпляр, 

който най-добре реализира дадената схема. Схемите имат йерархична 

структура. Единичната схема влиза в състава на схема от по-висш порядък, а 

самият той е съставен от много субсхеми. Могат да се отграничат три класа 

схеми: схеми за типовете лица - това са стереотипите, за последователността на 

случките - записи и схеми за черти. Схемите са не само идентификатори на 
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обектите, но изпълняват и функцията на склад за стандартни, „резервни“ 

черти на екзеплярите от схемата. Този склад служи за допълване на 

представата за срещнатия конкретен екземпляр с типови черти, но липсващи 

или незабелязани от субекта. Разбирането и запомнянето на информацията за 

случките или обектите е възможно тогава, когато субектът я интерпретира 

през призмата на схемата, на която те малко или повече съотвестват. 

Използването на схеми е условие за ориентация в света, което е основна 

предпоставка при дефинирането на социалната наблюдателност – 

интерперсоналната наблюдателност или наблюдението на хората е процес на 

постигане на ориентация в качествата на другите хора (Skarzyńska 1981). 

Трябва да се спомене отново, че това е двупосочна зависимост. Наблюдението е 

един от факторите за възникването на схемите и едновременно с това 

функционирането на дадена схема обуславя наблюдението. Ако става дума за 

наблюдение на хора с инвалидност, то вида на формираните познавателни 

структури играе важна роля в перцепцията на чертите на външния вид и 

индивидуалността. Познавателните схеми представят най-типичните черти, 

най-разпространениете за даден клас явления. Те се формират било от 

непосредствения опит на индивида, било от влиянието на други предавани 

съобщения за даденото явление. Поради своите ограничения, хората с 

инвалидност изпитват големи трудности при влизане в непосредствени 

социални интеракции. Липсата на контакти между хората с и без инвалидност 

съдейства за създаването на техния образ на основата на непълна, 

фрагментарна, често неистинна информация. Много често този образ е 

формиран на базата на стереотипи и предразсъдъци, предавани в даден 

социален кръг. В следствие на ограничените контакти лицата не-иинвалиди 

или не притежават в съзнанието си адекватна представа за групата на хората с 
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инвалидност, или въобще нямат никаква представа за тях. Категоризацията на 

хората с инвалидност предизвиква много трудности, когато се стига до близък, 

често случаен, контакт. Човекът с инвалидност се разглежда през призмата на 

схема, която се отнася за не-инвалида. Пораждащият се познавателен дисонанс 

между образа на човека въобще и конкретния човек с инвалидност, с неговите 

ограничения във възможностите, може да доведе до погрешно определяне на 

чертите и създаването на негативно отношение. 

На базата на литературата, посветена на този въпрос, може да се твърди, 

че непосредствените социални интеракции могат до голяма степен да 

съдействат за пълното опознаване на хората с инвалидност, на техните 

проблеми, както и на техните способности и постижения. Едва тогава става 

възможно създаването на представа за тези хора, която е адекватна на 

действителността. Тогава всеки следващ контакт с човека с инвалидност ще се 

основава върху идентификацията и приписването му на конкретни черти към 

представата, която вече е създадена по-рано в познавателните структури, и то 

към по-пълната представа, която е проверена емпирично, а не е изградена на 

базата на стереотипа, действащ на основата на невярна информация. 

Терминът „стереотип“ произлиза от гръцки – „steros“ - затвърдял, твърд и 

„typos“ – отпечатък, образец (Chlewiński, Kurcz 1992). Павлов въвел понятието 

„динамичен стереотип“, като ансамбъл от асоциирани и следващи от само себе 

си определен ред условно-рефлексни действия, съставени от някакъв, 

понякога сложен, навик. В психологията и психиатрията се говори за 

стереотипите като за повтарящи се, почти идентични ансамбли от действия 

(жестикулация, мимика) или повтарящи се езикови изрази. Стереотипите 

често имат характера на чудати реакции, правят впечатление на далеч 

отиващо маниерничене.  
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В социлогията терминът „стереотип“ бил въведен от Уолтър Липман 

(1922), а по-късно бил възприет и в социалната психология, като с времето 

придобил интердисциплинарен характер. Липман разглеждал стереотипите 

като някакви интелектуални представи за социалната действителност, които са 

опростени, неточни, създадени не в следствие на личния опит, а благодарение 

на преданията в обществото, които трудно се подават на промяна.  

Най-новите изследователски насоки разглеждат стереотипите като видове 

познавателни схеми (Wojciszke 1991). Стереотипите са познавателен ефект от 

категоризацията на хората, който приписва на конкретния индивид – член на 

дадена категория – определени, подходящо селекционирани, черти на 

индивидуалността или поведението. Структурата на стереотипите обхваща 

техните: обект – най-често това е определена група хора; белег – стереотипите 

могат да бъдат позитивни, негативни или амбивалентни; сила на стереотипа –

това е степента на сигурност, с която той се задържа; сложност на стереотипа –

това е броя на чертите, вземани предвид при оценката на отделните категории 

хора; степен на разпространеност – колко голяма група от хора споделя 

дадения стереотип; степен на трайност и степен на адекватност по отношение 

на действителността (Mądrzycki 1986). Стереотипите притежават следните 

черти: 

1. Познавателен характер на тяхното съдържание. Обикновено 

съдържанието на стереотипите е бедно, то представлява възгледи, убеждения, 

мнения, представи. По принцип съдържанието е малко диференцирано в 

социалната група, в която действа дадения стереотип. Това съдържание не се 

основава на добросъвестна информация. Това е опростено познание, не 

верифицирано емпирично. 
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2. Евалуативно-емоционален характер на съдържанието на стереотипа. 

Стереотипите имат познавателно естество, но посредством силните асоциации 

придобиват емоционален характер. Най-често могат да се срещнат негативни 

стереотипи. Бихевиоралният компонент в стереотипите е слабо подчертан, но 

не е отречен. 

3. Поредната черта на стереотипа е изключителната генерализация на 

съдържанието. В стереотипите настъпва неправомерно обобщение, т.е. най-

често дадена черта се приписва на всички членове на определена група, без да 

се разграничава тази група от гл.т. на индивидуалните черти на нейните 

членове. 

4. Следващата черта това е трайността на стереотипите. Те притежават 

тенденцията да се самоподтвърждават и затвърждават. Почти не са податливи 

на промяна под влияние на информация, която не е в съотвествие с тях. 

5. Друга черта, която конституира стереотипите е техния социален 

характер. Стереотипите касаят определена група лица, действащи заедно в 

друга социална група. 

6. Стереотипите имат вербален характер. Затвърдени са в езиковата 

система на дадена група и се предават по-нататък с помощта на този език. 

7. Последната черта на стереотипите е тяхната субективна сигурност. По 

принцип стереотипите се изразяват с голяма сигурност относно тяхната 

сполучливост. Най-общо стереотипите могат да се характеризират като видове 

познавателни схеми, отнасящи се за дадена категория лица, които са 

разпространени в конкретна култура. Стереотипите имат извънредно 

опростен характер, най-често неадекватен по отношение на действителността. 

Отличават се с твърдост и неподатливост на промяна (Kurcz, Chlewiński 1992). 
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Генезис на стереотипите 

Различните автори посочват различни източници за произхода на 

стереотипите, но все пак без взаимно да се изключват (Kurcz, Chlewiński 1992). 

Първият от тях може да бъде открит в социално-културната действителност. 

Културните образци и норми, които са задължителни в дадена общност, могат 

да съдействат за създаването и разпространението на стереотипи за други 

социални групи.  

Разделянето на „наши” и „чужди” и едновременното приписване на по-

позитивни черти на собствената група, отколкото на чуждата, благоприятства 

укрепването на по-голямата групова солидарност и идентичност. Ида Курч 

(Kurcz 1994) дори говори за крайно погрешно определение, което се проявява 

при оценката на групата, чийто стереотип притежаваме. Той се базира върху 

приписването на всички членове от групата на диспозиционна отговорност за 

пораженията, а на ситуационните фактори – за успехите. 

Стереотипите се предават чрез социализацията, пропагандата и 

масмедиите. Те не са резултат от непосредствените контакти с лицата или 

групите, за които се отнасят. Източниците на възникване на стереотипите 

могат да се търсят също така, с помощта на теорията за социалните 

конфликти. Ограничаването на материалните или духовните блага причинява 

засилване на съперничеството между различните социални групи. Такъв 

пример могат да бъдат ограничените възможности за осигуряване на заетост 

на пазара на труда, които увеличават конкуренцията, често нелоялна, и водят 

до обезценяване на дадена група, която - както например хората с 

инвалидност – и без това има ограничени възможности за намиране на работа, 

която да ги довлетворява. Стереотипите могат да станат обосновка за 

проявявана агресия – „щом така ги третират, очевидно това заслужават“. 
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Проблемът със стереотипите се проявява и при изследванията на формирането 

на индивидуалната и общностната идентичност. Според теорията за 

социалната идентификация на Тajfel2 (по Kurcz, Chlewiński 1982), хората се 

категоризират според различни техни черти. Тази теория гласи, че 

самооценката на хората се формира с помощта на членството в дадена група. 

Индивидите искат да виждат групата, към която принадлежат, в позитивна 

светлина с цел поддържането на положителна самооценка. В тази теория 

общностната принадлежност е компонент на „Аз“-а, който зависи от 

осъзнаването на собствената принадлежност към дадена група, едновременно с 

нейния емоционален характер. В стереотипната категоризация се проявява 

тенденцията на отделяне на разликите между хората, принадлежащи към 

различните категории (групи) и минимализирането на тези разлики в 

границите на определена категория. Поредното течение, това е 

психодинамичната насока. За източник на възникване на стереотипите тук се 

приемат личностни и индивидуални фактори. Много психолози, например 

Адорно (по Mądrzycki 1986), подчертават ролята на т. нар. авторитарна 

личност при създаването на стереотипи и предразъдъци. Такава личност се 

формира вследствие на известен тип родителски контрол в периода на 

създаване на структурата на личността. Строгото, дисциплинарно възпитание 

предизвиква пренасочване на всички чувства, изпитвани спрямо родителите 

към хора, намиращи се по-високо в социалната йерархия. Психолозите често 

говорят, че индивидите, които притежават т. нар. авторитарна личност, по 

принцип имат черно-бяла представа за социалната действителност. Склонни 

                                           
2 Виж по-подробно: Tajfel, Н., G. Turner (1979) An integrative Theory of Intergroup Conflict. In: 
The Social Psychology of Intergroup Relations. Monterey. (бел.прев.) 
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са към нетолерантност, в тях се забелязва по-голяма податливост на 

предубеждения, а също и на създаване на различни стереотипи. Такива хора се 

характеризират с подозрителност и непрекъснато усещане на заплаха от 

страна на външни фактори. Създаването на стереотипи освобождава такива 

хора от отговорност – тези „другите“ се обвиняват за войните, катаклизмите и 

икономическите кризи (Mądrzycki 1986). Трета посока, това е когнитивната. Тя 

е свързана с името на Н. Tajfel (Mądrzycki 1986). Според него стереотипите се 

основават на определянето на общите психически черти на човешките групи. 

Това са начини за класификация на действителността, възникващи от 

ограничените възможности на човешкия ум да преработва цялата постъпваща 

информация и във връзка с това хората, като чувстват потребността от контрол 

върху действителността, си служат със стереотипи, които осигуряват такъв 

илюзорен контрол. Опростяването, което е черта на стереотипите, 

представлява надценяване на междукатегориалните разлики. Стереотипите 

изпълняват разнородни функции, които са свързани с техния генезис 

(Mądrzycki 1986). Първата от тях, това е познавателната функция - тендецията 

към простота и икономисване на познанието. Втората, това е адаптивната 

функция, която позволява на индивида бързо да се ориентира в 

заобикалящата го социална среда и да избере подходящото поведение. Третата 

фунцкия се основава на защитата и укрепването на признаваните от 

определена социална група ценности. Поредната функция, това е 

рационализирането на враждебността и агресията спрямо чужди групи. 

Съществуването на стереотипите е неизбежно. Това произтича от 

познавателните възможности на човека. Огромното количество информация, 

която ни заобикаля води до претоварване на паметта. Така както и останалите 

познавателни схеми, стереотипите съдържат резервни черти, които правят 
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възможно създаването на цялостен образ за познавания човек, въпреки 

недостатъчната информация. Те се превръщат в чудесен пример за явлението, 

наречено излизане извън наличната информация. 

 

Ролята на стереотипите при създаването на представата за хората с 

инвалидност 

Въпреки, че съществуването на стереотипите е в известен смисъл 

„спасително“ за правилното функциониране на човека, то все пак носи след 

себе си възможността за злоупотреба и деформация. Имено тук трябва да се 

покаже ролята на стереотипите при създаване на представата за хората с 

инвалидност. Последните, от гл.т. на своите черти, които често се различават 

от приетите в обществото на не-инвалидите стандарти, се разглеждат като 

малцинствени групи, силно отличаващи се на фона на здравото мнозинство. 

Хората проявяват склонност да надценяват проявлението на отличаващи, 

екстремални черти в малки групи. Стереотипите, както вече беше казано, най-

често се основават на непроверени емпирично устни твърдения, на 

пропаганда. Хората с инвалидност, които често имат ограничени възможности 

за влизане в непосредствени интеракции със здравите хора, не могат напълно 

да разкрият себе си, своите предимства, възможности и ограничения. Имено 

затова по отношение на тях съществуват стереотипи. Изключителната 

генерализация, която е черта на стереотипите, води до там, че лицата с 

определена инвалидност се разглеждат изобщо като по-слаби и с по-малки 

възможности във всички аспекти на тяхното функциониране. Изказваните 

твърдения за тези лица съдържат негативни черти, които ги характеризират от 

физическа, психична и социална гледна точка. 
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Много често могат да се срещнат такива определения за хората с 

инвалидност, като: неучтиви, агресивни, противни за съжителство. Черта на 

стереотипите е недооценяването на индивидуалните различия в дадена 

категория хора. Именно оттук произлиза и толкова често срещаната 

едностранна, негативна представа за всички хора с инвалидност. 

Непознаването на конкретни лица с определена инвалидност и страхът от тях 

води до това, че широко разпространение получават твърдения от рода на: 

„щом като го ударила така съдбата, сигурно си го е заслужил“, „инвалидите не 

трябва да създават семейства и да имат деца“ и други подобни. Надценяването 

на разликите между здравите и хората с инвалидност води до затвърждаване 

на позитивния образ на здравите. Оттук и често чуваните мнения, като: 

„инвалидите най-добре се чувстват, когато са сред себеподобни“ или 

„инвалидите избягват контакт със здравите“. Такива стереотипни твърдения 

обосновават и затвърждават господстващата сегрегация и изолация на хората с 

инвалидност. Те са причината да не се усещат неприятния дисонанс и 

угризенията на съвестта. Въпреки, че стереотипите притежават тенденцията 

към самоподтвърждение и трудно се поддават на промяна, все пак е възможно 

те да се променят от негативни към по-позитивни или изцяло да се 

ликвидират. Може да се наблюдава т. нар. „ефект на избледняване“ (Kurcz, 

Chlewiński 1992). Той се основава върху известна неутрализация на негативните 

стереотипи в следствие на повтаряните контакти с представителите на 

групата, за които се отнасят тези стереотипи. 

 

Стратегия за ликвидация на стереотипите 

В своята работа Курч (Kurcz 1994) говори за две възможни стратегии за 

ликвидиране на стереотипите. Първата от тях това е еволюционната промяна, 
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наречена стратегия „осчетоводяване“ (bookkeeping), или бавна промяна в 

резултат на непосредствени интеракции. Другата, това е стратегията 

„завръщане“, която е по-революционна. Авторката е привърженик на втората 

стратегия, макар че самата тя признава, че въпреки своята по-голяма 

успешност, тя е по-трудна за реализация. В случая с хората с инвалидност е 

възможно да се реализира еволюционната стратегия. Възниква въпросът: защо 

все още съществуват стереотипите към тази категория лица, щом като смятаме, 

че сме отворено, толерантно общество? 

Пълната интеграция на хората с инвалидност в обществото на здравото 

мнозинство би благоприятствала промяната на съществуващото в момента 

състояние на нещата. Имено от хората, които се наричат „нормални“, главно 

зависи успехът на това пожелание. В основата на въпроса стоят подходящите 

законови решения за образованието, професионалната подготовка и 

осигуряването на трудова заетост за хората с инвалидност. Засега издаваните 

закони и постановления не действат достатъчно добре за подобряване тяхната 

ситуация. Архитектурните бариери също играят отрицателна роля, като 

успешно затрудняват участието на хората с инвалидност в обществения, 

професионалният и културният живот. Все пак трябва да се признае, че 

средствата за масова информация разглеждат темата, свързана с проблемите на 

хората с инвалидност и я показват на широката общественост. Като че ли най-

трудни за преодоляване обаче са психологическите и социалните бариери. 

Принадлежността към групата на т. нар. „нормални хора“ облагородява, 

позволява им да имат чувството, че са по-добри и че искат да задържат това 

самочувствие, те търсят друга група за сравнение, която при извършването му 

ще се окаже по-лоша. Съществуването на малцинствени групи позволява да се 

запази позитивния образ за себе си. Тези, „другите“, са по-слаби, по-глупави, 
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по-малко атрактивни от нас. Върху тях може да се стовари безопасно 

възпираната агресия. Съществуването на стереотипите узаконява 

съществуващото състояние на нещата, изгодно е. Опитите да се пречупят 

бариерите на безразличие, антипатия и страх трябва да се превърнат в задача 

не само за хората, свързани професионално с проблематиката на хората с 

инвалидност, но също и за представителите на другите професии, които имат 

влияние върху формирането на общественото мнение. Само правдивото 

показване на проблемите на хората с инвалидност, а също и показването на 

конкретни хора в техния ежедневен живот, могат да доведат до позитивна 

промяна в представите за хората с инвалидност. Интеграцията, която би се 

основавала на тяхното пълно участие в професионалния, семейния и 

културния живот, може да ограничи негативните стереотипи, а на тяхно място 

да се създадат познавателни схеми, които ще бъдат адекватни на 

действителните черти на конкретните хора. Всеки пореден контакт с човек с 

инвалидност ще модифицира вече съществуващата схема, ще я обогатява и 

тогава е възможно инвалидността, като черта на индивида, да престане да бъде 

основа за категоризация. 

 

Предразсъдъци 

Заедно със стереотипите много често вървят предразсъдъците. Въпреки, че 

това не са идентични понятия, обикновено в ежедневието едните се заместват с 

другите. Стереотипите се свързват с познавателната система. В 

предразсъдъците пък се акцентира върху съответните емоции и се набляга 

върху тяхната по-голяма сложност, като се причисляват към представите. 

(Mądrzycki 1986). Предразсъдъците представляват негативно отношение към 

някого или към нещо. Предразсъдъците са не само негативно отношение, но и 
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нерационално отношение, защото се основават на фалшива или на не изцяло 

истинна информация. Предразсъдъците, така както и стереотипите, се състоят 

от три компонента (Kurcz, Chlewiński 1992): 

1. Познавателен компонент – малко се акцентира върху него, но не се 

отрича; 

2. Емоционален компонент – това е съществен съставен елемент на 

предразсъдъците; 

3. Поведенчески компонент – подчертава се, че предразсъдъците 

мотивират към действие, стимулират агресията, както вербалната, така и 

поведенческата, а също и дискриминацията. 

Човекът с предразсъдъци като че ли е „заслепен“, той не се подава на 

рационална аргументация и най-често е убеден, че не страда от предразсъдъци 

и е обективен. Предразсъдъците, подобно на стереотипите, действат като 

филтри спрямо заобикалящата хората информация. Снижават 

перцепционният праг за информацията, която е в съотвествие с 

предразсъдците, а повишават този праг за противоречивата информация. Тази 

тенденция води до подтвърждаване и дълготрайност на предразсъдъците. 

Склонността към предразсъдъци характеризира авторитарните личности, 

които проектират върху външния свят именно страх и безпокойства. 

Защитните механизми, които водят до грешки в перцепцията и до възникване 

на стереотипи, могат да предизвикат възникването и на предразсъдъци. Хората 

с предразсъдъци прехвърлят неодобрявани черти върху цяла категория хора, 

които черти касаят предразсъдъците. В основата на предразсъдъците много 

често стоят стереотипите, които при силна връзка, се превръщат в 

идеология, която на свой ред узаконява негативните емоции и враждебното 

поведение по отношение на чужди групи. Предразсъдъците, най-често 
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основани на „пре-твърдения“, засягат групи, с които даден индивид никога не 

е имал непосредствен контакт и във връзка с тези предразсъдъци ще избягва 

този контакт. Предразсъдъците са много устойчиви на промяна поради 

силните негативни чувства и емоции, защото, както по принцип се знае, те 

най-трудно се променят.  

Тогава, когато стереотипите изпълняват позитивна функция, в смисъл, че 

се превръщат в естествена защита бариера за познавателната система на 

човека, в съществуването на предразсъдъците няма никакви позитивни 

аспекти. Наличието им води до междугрупови конфликти, затвърждава 

стереотипи, базирани върху самореализиращо се пророчество и 

дискриминира групата, която засягат. Когато става дума за предразсъдъците, 

касаещи хората с инвалидбост, те ще се проявяват не само в притежаваната от 

човека негативна представа за човека с инвалидност, но също и в силно 

негативните емоции при контактите с тях и, което е най-важно, в действията 

във вреда на тази група. Постулатите за премахване на предразсъдъците често 

попадат в празно пространство, защото хората, които са заслепени от 

действителността, които се чувстват заплашени, не приемат никакви 

рационални аргументи. 

 

Реакция към инвалидността 

Със стереотипите и предразсъдъците, които касаят хората с инвалидност, 

много тясно се свързва проблемът за реакцията към инвалидността и затова 

той ще бъде засегнат накратко тук. Хората с инвалидност често се разглеждат 

като отделна група и затова другите създават отделени за тях предучилища, 

училища, специално отделени предприятия. Такова поведение много често е 

мотивирано с желанието да се помогне на хората с инвалидност при 
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преодоляване на архитектурните и социалните бариери, но дали това е така в 

действителност? Сегрегиращите тенденции са видими също така, при 

натрапването на човека с инвалидност на ролята на болен. 

Изброените по-горе реакции към инвалидността намират своето 

отражение в някои социологически теории. Поради това, че хората с 

инвалидност не могат да изпълняват „нормални“ социални роли, те често се 

третират като девианти, а инвалидността като форма на социална девиация 

(Ostrowska, Sokołowska 1976). Изследователската насока, която е свързана със 

социалната реакция към девиацията и разглеждането на инвалидността като 

девиация, води началото си от Толкът Парсънз, който през 1951 г. разгледал 

болестта наравно с престъпността, като обосновал, че в двата случая няма 

възможност да се изпълняват социалните роли и привел двете понятия под 

общ знаменател. Девиацията, според Парсънз (по Ostrowska 1976), се основава 

на неизпълнението на социалните роли в съотвествие с приетите в дадено 

общество стандарти, в следствие на което се нарушават задължителните 

норми. Същността на девиацията в значителна степен зависи от общественото 

порицание, което тук решава дали даденото явление или поведение е 

девиация или не. Същностното изграждане на познавателните схеми допуска 

известно пространство на толерантност за някои поведения, отклоняващи се от 

общоприетите възгледи. Поведението, което не се вмества в това пространство 

се признава за девиация. Обществените очаквания по отношение 

функционирането на девиантите-хора с инвалидност, се основават върху 

приемането от човека с инвалидност на натрапената му „роля на болен“, с 

която се свързват: пълна зависимост, безпомощност, сляпо послушание и 

очакване на помощ. Концепцията на Парсънз допълнил и развил Е. Фрайдсън, 

като разширил нейния обхват и до хроничните заболявания и инвалидността 
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(Ostrowska 1976). Такъв начин на схващане на болестта и инвалидността довел 

до там, че лицата, засегнати от тях, започнали да бъдат етикетирани от 

останалата част на обществото. Под етикетиране се разбира негативната 

оценка на дадено поведение или явление. В ежедневието много често можем да 

се сблъскаме с етикетирането под формата на вербални изрази, които се 

изразяват в пейоративно определяне на хората с инвалидност, като например 

„джудже“, „куц“, „глупак“, „дебил“ и др. Етикетирането се осъществява и чрез 

много прикрита форма – например чрез сепарация, създаване на социална 

дистанция и елиминиране на хората с инвалидност от обществения живот. 

 

Обобщение 

Характеризирайки стереотипите и предразъдъците трябва да се подчертае 

тяхната роля при перцепцията на хората с инвалидност. Формиран като 

познавателна схема, стереотипът оказва влияние върху непосредственото 

създаване на представи за хората с инвалидност в здравия човек. Единственият 

рационален постулат е стремежът към пълна интеграция на хората с 

инвалидност в обществото. Само непосредствените интеракции между всички 

членове на обществото ще могат да доведат до премахване на 

предразсъдъците, а стереотипите, които са формирани на тяхна основа, ще 

бъдат адекватни на действителността, както и ще влияят върху формирането 

на позитивно отношение към хората с инвалидност. Това несъмнено ще доведе 

до подобряване на здравното, материалното и психологическото състояние на 

хората, които непрекъснато усещат болезнено последствията от социалния 

остракизъм. 
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