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Емоционална експресивност и
артистично себепредставяне във
виртуалните социални мрежи
Женя МИЛУШЕВА, Ирина ЗИНОВИЕВА,
Цветинка ГАЙДАЖИЕВА
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Резюме. Създаването на разпознаваем образ за себе си във виртуалния свят е задължително за
съвременния човек. Целта на настоящото проучване е да проследи как емоционалната експресивност се отразява на себепредставянето във виртуалните социални мрежи. Емоционалната
експресивност е представена от импулсивността, изразяването на позитивни и на негативни
емоции. Използвана е методиката Въпросник за експресивност, разработен в Бъркли (Gross &
John 1995: 555). Тя е адаптирана за български условия от Женя Милушева. За проследяване на
създаването на образ за себе се във виртуалните социални мрежи е избрана скалата на Киряков
за артистичното себепредставяне (Киряков 2015: 88; Зиновиева и Киряков 2014: 5). Проведено е емпирично изследване с 280 лица. Резултатите свидетелстват за значими връзки между
показателите на емоционалната експресия и себепредставянето с артистични средства, като
за по-добро себепредставяне по-голям принос имат позитивните емоции. Данните могат да
послужат за постигане на желан образ за себе си във виртуалните социални мрежи чрез контролиране на емоциите и използване на средствата, включени в скалата за артистичното себепредставяне.
Ключови думи: емоционална експресивност; импулсивност; себепредставяне; виртуални социални
мрежи.
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331-350. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).
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Emotional expressiveness and artistic
self-presentation in virtual
social networks
Zheniya MILUSHEVA, Irina ZINOVIEVA,
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Abstract. Creating a recognizable image for oneself in the virtual world is a necessity for the modern man.
The purpose of this study is to investigate how emotional expressivity affects self-presentation in virtual
social networks. Emotional expressivity is represented by the expression of positive and negative emotions, and impuls strength. To assess it, we used the Berkeley Expressivity Questionnaire (Gross & John
1995: 555). It was adapted for the Bulgаrian socio-cultural context by Zhenya Milusheva. For the study
of artistic self-presentation in virtual social networks we chose the scale developed by Momchil Kiryakov
(Kiryakov, 2015; Zinovieva and Kiryakov, 2014). The results of an empirical study with 280 individuals
testify for significant relationships between the indicators of emotional expression and self-presentation
with artistic means, where emphasis falls on positive emotions expression. The results can be used in counceling programmes on how to act to achieve a desired image for oneself by controlling emotions and using
the means included in the artistic self-presentation scale.
Keywords: emotional expression; impulse strength; self-presentation; virtual social networks.
The article can be cited as follows:
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Личност и индивидуални... Личност и емоции

Виртуалните социални мрежи се превърнаха в основна сфера на изява, където се
пренася все по-голяма част от живота на
съвременния човек. Те са дефинирани от
различни автори по различен начин. Бойд и
Илисън ги разглеждат операционално като
„уеб-базирани услуги, които позволяват на
хората да изграждат публичен или частично публичен профил в рамките на ограничена система, да изградят списък на други
потребители, с които те споделят връзка,
и да преглеждат и коментират своят списък с връзки и тези, които са направени от
други хора в рамките на системата“ (Boyd
& Ellison, 2008: 211). Във виртуалните социални мрежи хората могат да публикуват
ново съдържание, да преглеждат, коментират или споделят съдържанието на други.
Хората могат да участват във виртуалните
социални мрежи в съответствие с различни
видове мотиви, които могат да имат важно
значение за последващото им поведение.
Според Маккуейл, в тази сфера човек е
движен от четири основни мотивационни
тенденции: информация, забавления, социално взаимодействие и лична идентичност
(McQuail 1994: 89). Настоящата статия
изследва именно последната – изграждането и поддържането на виртуална лична
идентичност, като се интересува от ролята
на емоционалната експресивност в този
процес.

Емоционална експресивност
Един от най-съществените компоненти на
емоциите от социална гледна точка е емоционалната експресивност, която най-общо се отнася до начина, по който хората
изразяват емоциите си и склонността да го
правят повече или по-малко често. Според
модела, представен от Грос и Мъноз (Gross
& Munoz 1995: 151), емоцията се получава,
когато значими за индивида външни или
вътрешни входящи данни, се обработват
по такъв начин, че се задейства емоционална програма. Веднъж активирана, тази
емоционална програма генерира тенденции за реакция (физиологични промени,
субективни усещания и поведенчески им-
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пулси), която подготвя даден организъм да
реагира адаптивно на предизвикателствата
или възможностите, възникващи в социалната среда. Тенденциите за емоционална
реакция могат да бъдат или да не бъдат изразени като видимо поведение. Емоциите
не принуждават да се действа по конкретен
начин, а само предполагат определено поведение.
Според Грос и Джон (Gross & John 1997:
435) емоционалната експресия е функция
на личността, ситуацията и взаимодействието им. Функционалистичният подход
към емоциите се основава на предположението, че само събитията, които са важни
за човека, предизвикват неговата емоционалност (Campos et al., 1994: 284). Функционалистите предлагат най-малко четири
начина, по които събитията (независимо
дали са интрапсихични или от външната
реалност) стават значими и служат за генериране на емоции: чрез събитие, което
става релевантно за постигането на целите;
чрез връзка на събитието със социалните
сигнали на другите; чрез стремеж за хедонично стимулиране; чрез изпъкване на събитие в спомените от минали положителни
или отрицателни събития.
Изследването на различията в емоционалната експресивност се реализира с два
основни подхода. Първият изследва индивидуалните различия в експресивността
или колко хората са склонни да разкрият
своите преживявания. Експресивността се
разглежда като личностна черта и някои
индивиди се разглеждат като носители на
по-интензивни нива на емоционално преживяване и / или по-интензивно изразяване на емоциите си, независимо от преживяването им (Gross & John 1998: 170). Вторият подход е насочен към индивидуалните
различия в способността на индивидите да
изразяват ясно емоциите си така, че те да
могат да бъдат разбрани от другите (Riggio
1986: 649). Експресивността е разглеждана
като умение да се комуникират емоциите с
околните.
Емоционалното изразяване в редица изследвания е разглеждано като съвкупност
от вербални и невербални елементи. Емо-
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ционалната експресивност на индивида
зависи от това доколко той или тя показва поведенчески своите емоционални импулси. Грос, Джон и Ричардс (Gross et al.,
2000: 712) акцентират върху невербалното
изразяване на емоциите. Те дават доказателства, че както емоционалното преживяване, така и невербалното му изразяване,
оказват влияние върху това в каква степен
индивидите се възприемат от другите като
изразяващи емоции. В този процес има
значение и валентността на емоцията (дали
емоцията е положителна или отрицателна).
Значим принос в разбирането на тези процеси имат изследванията върху лицевите
експресии за различните емоции, които започват в началото на 70-те години (Ekman
1970: 151). Основна линия на проучване е
съответствието на преживяваната емоция
и лицевата експресия и произтичащата от
това идея за автентичността на израженето
на лицето.
Някои изследователи насочват вниманието си към ролята на емоционалната
експресивност като част от процесите,
свързани с емоционалната регулация, а
други – към ползите за психическото и физическото здраве на индивида във връзка с
нея. И в двата случая са налице доказателства за това, че потискането на експресията
показва прогнозираните негативни асоциации с благосъстоянието. Според Шелдън и
колеги (Sheldon et al., 1997: 1380), ефектът
от разликата между вътрешния опит и емоционалната експресия е ясен за самия индивид и потенциално това несъответствие
може да се види и от наблюдателите – под
формата на неавтентичност на изражението на лицето. Изследванията непрекъснато
установяват, че изразяването на емоции,
свързани с носещите стрес в живота на човек събития, показва способността за социално приспособяване (Rimé 2007: 466).
Халберщадт изследва семейната експресия и семейния стил на емоционална
експресия, който човек развива и използва,
като смята, че индивидуалният стил на експресия и уменията за това са повлияни от
стандартите за емоционална експресия в
семейната среда. Подобно на Грос и Джон,
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Халберщадт смята, че емоционалната експресивност е личностна черта, защото се
отнася до индивидуалните различия в начина на съществуване на емоцията у отделния индивид, а не до изразяването на емоциите по правилен или неправилен начин
(Gross & John 1998: 170).
Обратното на емоционалното изразяване е липсата на емоционална експресия или
потискането на емоционалната експресивност (Butler & Gross 2004: 101). Авторите
смятат, че това е нещо повече от липса на
емоционална експресивност. Според тях са
налице усилия за регулация, които засягат
поведението, но не намаляват силата на вътрешното емоционално преживяване.
Емоционалната експресия не е нещо,
което се случва в чиста форма в рамките на
съзнанието на даден индивид, а се случва в
културен контекст и с последици, които засягат социалната среда и взаимоотношенията на изразяващия (Butler et al., 2007: 30).
Като критични фактори за степента на емоционална експресивност са считани културните и груповите норми (Gross & John
1995: 555; Lü & Wang 2012: 319). Контролирането на емоционалните експресии е
възприемано като социална компетентност
и социално умение, което може да доведе
до ползи за индивида при адаптацията.
В колективните култури емоциите, както
положителните, така и отрицателните, са
слабо изразявани във връзка със стремежа
към поддържане на хармонията в тези култури (Matsumoto 2006: 421). В някои култури потискането на емоциите се счита за
функционално и зряло поведение, докато в
други за социално незряло.
Много изследователи смятат, че половите различия са определящи за емоционалното изразяване (Deng et al., 2016: 1),
което може да се дължи на невробиологични различия в емоционалните системи или
на ефекта от социално-културните стереотипи (Kring & Gordon 1998: 686). Много
проучвания заключават, че жените са в поголяма степен емоционално експресивни
в сравнение с мъжете (Gross & John 1995:
555; Haga et al. 2009: 271; Davis et al. 2012:
230).
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Артистично себепредставяне в
онлайн социалните мрежи и
емоционалната експресивност
Характерно за повечето социалните мрежи е устойчивостта на изразените емоции,
които веднъж изразени, остават постоянно
запаметени; мащабният размер на аудиторията, до която достигат, лекотата, с която
изразеното може да бъде разпространено
и възможността всяко нещо лесно да бъде
намерено с ключови думи (Boyd 2011: 39).
Тези характеристики водят до нуждата от
адаптация и справяне с нови предизвикателства за потребителите на социални
медии, включващи невидимата аудитория,
загубата на контекста и размиването на
границите между личното и публичното
пространство.
Социологът Ървин Гофман смята, че
човек полага големи усилия, за да остави
правилно впечатление и да играе ролята,
в която иска да бъде видян или която публиката очаква да му бъде дадена (Гофман
1999, 28). В живота има различни роли,
които предполагат различни очаквания.
Важна част от идеите на Гофман е идеализацията или стремежът на изпълнителите
да оставят у наблюдателите впечатление,
което е идеализирано, т.е. тенденцията човек да представи себе си като по-добър, отколкото е. Социалните мрежи предоставят
огромна сцена за изпълнение на роли.
Хората имат склонност да потискат изявата на негативната емоция в социална среда, въпреки нейната предимно невербална
изява (Gross, Richards, & John 2000: 712).
Изследване на Джордан и колеги (Jordan
et al., 2011: 120) предсказва, че социални
мрежи като Фейсбук биха могли да засилят
често срещаните погрешни възприятия за
емоционалния живот на другите, което се
създава чрез фотоалбуми, актуализации на
статуса и други функции и поради почти
пълния контрол, който потребителите имат
върху себепредставянето си. Авторите допълват, че контролът върху емоционалната експресия в онлайн социалните мрежи
може да има вредни последици за индивида и околните.
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Изследване от 2013 година, в което
емоционалната експресивност е разгледана чрез една от скалите на Въпросника за
социални умения (Social Skills Inventory),
показва че изразяването на емоциите е негативно свързано с търсенето на комфорт и
оценка (Oldmeadow et al. 2013: 1143). Хората с високи стойности по скалата за емоционална експресивност като цяло използват Фейсбук по-интензивно, но по-рядко
използват мрежата, когато преживяват неприятни емоции и по-малко се интересуват
от начина, по който тези емоции се появяват при другите хора в мрежата.
През 2016 година Грийв и Уоткинсън
правят изследване върху автентичното себепредставяне във Фейсбук, социалните
умения и стреса у потребителите на мрежата (Grieve & Watkinson 2016: 420). Поконкретно, това проучване изследва психосоциалните аспекти, свързани с комуникацията на истинския аз във Фейсбук. Участниците попълват въпросник за личностни
особености веднъж като своя истински аз
и втори път като аза, който представят във
Facebook, както и скали за социална свързаност, субективно благополучие, депресия,
безпокойство и стрес. Резултатите подчертават, че автентичното себепредставяне във
Фейсбук може да бъде свързано с положителни психологически резултати. По-добрата съгласуваност между истинското аз
и аза във Фейсбук е асоциирана с по-добра
социална свързаност и по-малко стрес.
Изследване на емоционалната експресия в социалните мрежи потвърждава посилно изразената емоционална експресия
на жените и във виртуална среда (Parkins
2012: 46). Тифрет и Вилней-Явиц (Tifferet
& Vilnai-Yavetz 2018: 33) изучават различията в себепредставянето в 480 профили
на ЛинкдИн (LinkedIn) и установяват, че
жените са по-склонни да изразяват емоции
от мъжете, докато мъжете са по-склонни да
показват статуса си. В действителност разликите между половете се наблюдават при
силата на емоционалните импулси. Жените
реагират в по-голяма степен на емоционалните стимули, отколкото мъжете. Други автори също отбелязват, че жените са имали
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по-силни и по-чести положителни и отрицателни емоции (Kring 1994: 934).
В настоящото изследване авторите правят опит да разкрият връзката на емоционалната експресивност със себепредставянето с артистични средства. Това е тема,
която не е представена в литературата към
настоящия момент.

Цел и инструменти на емпиричното
изследване
Целта на настоящото проучване е да проследи как различните аспекти на емоционалната експресивност се отразяват на
себепредставянето във виртуалните социални мрежи.
За проследяване на създаването на образ за себе се във виртуалните социални
мрежи е избрана скалата на Киряков за
артистичното себепредставяне (Киряков
2015: 88; Зиновиева и Киряков 2014: 5),
която е разработена в български условия и
не се нуждае от адаптация.
Изборът на инструмент за изследването
на емоционалната експресивност е доста
по-трудна задача. Съществуват редица инструменти за изучаване на емоционалната
регулация. Фрийдман и колеги предлагат
определение на емоционалната експресивност, свързвано със значимите други
(Friedman et al., 1980: 348). Те създават
Тест за комуникация на афекта (Affect
Communication Test). Той измерва в известна степен експресията, но е фокусиран
върху екстремната експресивност или харизмата и поради това неговата приложимост като общ индекс за експресивност е
доста ограничена.
Уотсън и Грийр изследват емоционалния контрол над различни емоции – гняв,
тревожност и депресивно настроение
(Watson & Greer 1983: 299). Скалата за социални умения има субскала за емоционална експресивност, която се фокусира върху
уменията, свързани с експресивността
(Riggio 1986: 649). Авторите разглеждат
експресивността като умение, което се учи
и е присъщо и необходимо за социалните
взаимодействия.
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Въпросникът за емоционална експресивност на Кинг и Емънс съдържа 16 айтема, които оценяват тенденцията за вербално и невербално изразяване на емоции
(King & Emmons 1990: 864). Изведени са
три скали – положителна емоционална
експресивност, негативна емоционална
експресивност и интимна експресивност
на емоциите.
Кринг и колеги (Kring et al., 1994: 934)
се фокусират върху индивидуалните различия в степента, в която хората показват
външно своите емоции независимо от тяхната валентност и начин на изразяване като
на база на това определение тя и колегите
й формулират Скала за емоционална експресивност.
Грос и Джон (Gross & John 1995: 555)
създават Въпросника за емоционална експресивност създаден в Бъркли и определят
емоционалната експресивност чрез поведението. Под емоционална експресивност
авторите описват поведенческите промени
(лицеви и телесни), които обикновено съпътстват емоциите, такива са, например,
усмивка, мръщене, плач, изправяне прав
или напускане на ситуацията. Две години
по-късно Грос и Джон правят мащабно изследване (Gross & John 1997: 435). В този
инструмент се извеждат три фактора за общата експресивност – експресивна увереност (увереността, с която хората използват експресивните си умения публично и
в социална среда), основна емоционална
екпресивност (core emotional expressivity)
и маскиране (способността за прикриване
на нечии чувства с цел подобряване на себепредставянето). В йерархична структура,
обясняваща само основната емоционална
експресивност, са извлечени три фактора,
създаващи факторите във Въпросника за
емоционална експересивност на Бъркли,
който използваме в нашето изследване –
изразяване на позитивни емоции, изразяване на негативни емоции и импулсивност.
За целите на настоящото изследване беше избрана методиката Въпросник
за експресивност разработен в Бъркли
(Berkeley Expressivity Questionnaire (BEQ)
– Gross & John 1995: 555, 1997: 435). Въ-
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просникът за експресивност оценява, от
една страна, интензивността на импулсивността, и, от друга, поведението на изразяване на емоции, което го прави особено
полезен за настоящото изследване.
Една от задачите на изследването е и да
подложи на проверка структурата на предложените скали, както и степента на тяхвата надеждност в нови социо-културни
условия.

Изследвани лица
В настоящото изследване взеха участие
280 лица, сред които 103 мъже и 177 жени.
Таблица 1 представя разпределението на
респондентите по пол и възраст. Разпределението по възраст е в 5 групи. Най-голяма
част от изследваните лица са на възраст от
21 до 30 години – 71,4%, под 20 години –
5,4%, между 31 и 40 години – 10,7, между 41
и 50 години – 8,2% и над 50 години – 4,3%.).
Седем от изследваните лица нямат профили в социалните мрежи, като те представляват 2,5% от всички изследвани лица.

Инструментариум
За целите на изследването беше подготвен
чрез процедура на прав и обратен превод
български вариант на Въпросника за експресивност създаден в Бъркли (BEQ; Gross

Психологични изследвания, Том 22, кн. 2, Август 2019 339

& John 1995: 555). Формулировките на въпросите бяха дискутирани допълнително
до постигане на съгласие. Това е самооценъчен въпросник от 16 айтема за измерване на индивидуалните различия в емоционалната експресивност (Gross & John 1995:
555), който се състои от три под-скали:
положителна експресивност, отрицателна
експресивност и импулсивност. В направеното първоначално изследване от Грос и
Джон, алфата на Кронбах на целия въпросник варира от 0,82 до 0,86, скалите за отрицателна експресивност – от 0,68 до 0,74,
положителна експресивност – 0,65 до 0,71
и импулсивност – 0,73 до 0,80 (Gross &
John 1995: 555, 1997: 435, 1998: 170). Грос
и Джон (Gross & John 1995: 555) съобщават, че коефициентите алфа на Кронбах за
трите субскали в направеното изследване
след два месеца за тест-ретест надеждност
имат стойности между 0,71 и 0,82.
Въпреки че корелацията на трите скали
е около 0,50, те показват значителна конвергентна и дискриминантна валидност
с равностойни оценки и диференциално
предсказват показаната от индивида отрицателна и позитивна емоционална експресивност, наблюдавани в лабораторни условия (Gross & John 1997: 435).
Също така изследваните лица попълниха скалата на Киряков за артистичното
себепредставяне във виртуалните социални мрежи (Киряков 2015: 88; Зиновие-

Таблица 1
Разпределение на изследваните лица по пол и възраст
Table 1
Sample distribution – gender and age
Пол
Жени

Възраст

Общо

Мъже

Общо

под 20 години

12

3

15

21–30 години

126

74

200

31–40 години

16

14

30

41–50 години

17

6

23

над 50 години

6

6

12

177

103

280
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ва и Киряков 2014: 5). Скалата обхваща и
описва поведението на хората, свързано
с това да направят виртуалния си образ
по-привлекателен и интересен за останалите. Скалата съдържа 9 айтема. В оригиналното изследване на Киряков скалата
показва добра вътрешна консистентност
– α = 0,756.

Методика на емпиричното
изследване
Въпросникът беше изпратен онлайн на изследваните лица. Респондентите оценяваха
в каква степен са съгласни или несъгласни
с твърденията от въпросника, като използваха седемстепенна Ликъртова скала за
оценка на твърденията от Въпросника за
експресивност и петстепенна скала за тези
от скалата за артистично себепредставяне.
Участниците имаха следните инструкции
за първата част от попълвания от тях въпросник – Въпросника за експресивност:
„За всяко от изложените по-долу твърдения
посочете Вашето съгласие или несъгласие.
Направете го, като отбележите 1 (Изобщо
не съм съгласен/-на) до 7 (Напълно съм
съгласен/-на)“. За втората част – скалата за
артистично себепредставяне – инструкциите бяха: „За всяко от следните твърдения
посочете колко типично е за Вас, използвайки следната скала: отбележите 1 (Изобщо не съм съгласен/-на) до 5 (Напълно съм
съгласен/-на)“. За твърденията, свързани
със социалните мрежи: „ако имате профили в повече от една виртуална социална
мрежа, може да изберете да отговаряте за
която пожелаете или да комбинирате опита
си от всички. Ако нямате профил в каквато
и да е виртуална социална мрежа, не отговаряйте на въпросите.“
Всички участници попълниха въпросниците индивидуално в електронен формат, като тяхното съгласие да участват
беше напълно доброволно. Изследваните лица въведоха анонимно отговорите
си в приложението Гугъл Формс (Google
Forms). Не са събирани лични данни за
участниците вън от общите демографски
критерии, упоменати в табл. 1.
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Резултати и дискусия
Анализ на липсващите данни
Липсващи данни няма при попълването на
Въпросник за експресивност, разработен
към Бъркли. Седем лица не са попълнили
скалата за артистично себепредставяне в
социалните мрежи. Причината за това е,
че те нямат профили в социалните мрежи.
Това са 2,5% от всички респонденти.
Анализ на структурата на скалите от
Въпросника за експресивност разработен в Бъркли (BEQ)
Структурата на скалите от въпросника е
изследвана чрез експлораторен факторен
анализ по метода на главните компоненти.
В Таблица 2 е представена компонентната структура на скалите от въпросника
за експресивност, установена чрез анализ
на главните компоненти с Варимакс ротация на данните за айтемите от всяка скала.
Резултатите разкриват, че всеки от айтемите получава високо факторно тегло само
по един от компонентите на въпросника.
Това показва, че може да се извлече само
един фактор за скалите „Импулсивност“ и
„Изразяване на позитивни емоции“, който
обяснява голям процент от общата дисперсия. Оригиналната структура на въпросника не е потвърдена. Скалата, която в оригиналната структура на въпросника отразява
изразяването на негативните емоции, в
български условия се разпада на два фактора. Айтемите, които са обърнати и назовават изразяването на негативни емоции по
позитивен начин формират единия от двата
нови фактора, а останалите айтеми – другия, при който негативните емоции се изразяват директно.
Първият извлечен фактор съвпада с
представения от авторите на въпросника,
който те наричат „Импулсивност“. Съдържа шест айтема. Факторът обяснява
51,06% от дисперсията. Като цяло скалата
описва изразяването на силни емоционални реакции, съпровождащи преживяването на физически и поведенчески промени,
които трудно могат да се овладеят или
скрият. Този фактор също така улавя трудностите, които индивидите изпитват при
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Таблица 2
Компонентна структура на скалите от Въпросника за експресивност създаден в Бъркли
(BEQ), установена чрез анализ на главните компоненти с Варимакс ротация, N = 280
Table 2
Factor analysis of Berkeley Expressivity Questionnaire (BEQ), Pricipal components
analysis with Varimax rotation for each scale, N = 280

Изразяване на
негативни емоции

Изразяване на положи
телни емоции

Импулсив
ност

№ на
айтема
във
въпросника

Изразяване на негативни
емоции с позитивни
твърдения

Факторно тегло

2

Импулсивност1

0,659

-

-

0,434

7

Импулсивност2

0,736

-

-

0,541

11

Импулсивност3

0,688

-

-

0,473

12

Импулсивност4

0,611

-

-

0,374

14

Импулсивност5

0,763

-

-

0,582

15

Импулсивност6

0,812

-

-

0,659

3

Изразяване на негативни емоции 1R/
Изразяване на негативни емоции с
позитивно формулирани твърдения /

-

-

0,172

5

Изразяване на негативни емоции 2

-

-

0,333

8

Изразяване на негативни емоции 3R/
Изразяване на негативни емоции с
позитивно формулирани твърдения/

-

0,467

-

0,218

9

Изразяване на негативни емоции 4R/
Изразяване на негативни емоции с
позитивно формулирани твърдения/

-

0,671

-

0,451

13

Изразяване на негативни емоции 5

-

0,791

-

0,625

16

Изразяване на негативни емоции 6

-

0,633

-

0,400

1

Изразяване на положителни емоции 1

-

-

0,729

0,532

4

Изразяване на положителни емоции 2

-

-

0,463

0,215

6

Изразяване на положителни емоции 3

-

-

0,779

0,607

10

Изразяване на положителни емоции 4

-

-

0,717

0,514

46,69%

-

Твърдения

Собствена стойност (процент на обяснена
дисперсия)

Забележка: h² – коефициент на комуналност.

51,06%

0,415
0,577

61,50%

54,41%

33,66%

h²
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справянето със силните им емоционални
импулси, особено когато те са социално
нежелателни или неудобни. В направеното изследване твърдението, което е с найвисока тежест в българското изследване е
част от тази скала – „Преживявам много
силно своите емоции.“, като факторното
му тегло е 0,812. Високите стойности по
този фактор показват наличие на стратегии
за справяне, които са натоварени от преобладаващите отрицателни импулси.
Вторият фактор обяснява 46,69% от
дисперсията на скалата. Той отново присъства както в българската извадка, така и
в оригиналното изследване. Състои се от
шест айтема, отнасящи се до изразяването на положителни емоции като щастие и
забавление. Този фактор е назован „Изразяване на положителни емоции“. Скалата
за положителна експресивност съдържа
позитивни термини като: радост, енергичност, ентусиазъм, щастие и смях. В оригиналната версия айтемът „Аз съм човек,
който често изразява емоциите си.“ има
най-голяма тежест по този фактор. В българското изследване твърдението с най-високо факторно тегло е по-конкретно: „Когато съм щастлив/а, показвам чувствата
си.“ със стойност 0,779.
Третата скала „Изразяване на негативни
емоции“ в оригиналната версия, се формира от шест айтема. Айтемите в нея се
отнасят до изразяването на отрицателни
емоции. Скалата включва твърдения, с които изследваните лица оценяват доколко изразяват специфични отрицателни емоции
– гняв, страх, разстроеност. Отрицателното емоционално съдържание не е изрично
посочено в някои от айтемите, но се подразбира имплицитно, че изследваните лица
интерпретират тези айтеми като индикатор
за изразяване на социално неприемливи
емоции, като срам или вина. Три от въпросите са обърнати – те са позитивно формулирани. Точно те формират нов фактор,
който се появява в изследването на българската извадка. В направеното в български
условия изследване са налице два фактора,
които ще наречем „Изразяване на негативни емоции директно“ и „Изразяване на не-
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гативни емоции с позитивно формулирани
твърдения“. Всеки от тях включва по три
твърдения.
Първата от двете изведени скали съдържа айтеми, при които изследваните лица
директно оценяват силата на емоционалната си реакция при отрицателно емоционално съдържание. С най-висока тежест в
нея е твърдението: „Независимо колко съм
нервен/а или разстроен/а, имам склонност
да поддържам образа си на спокоен.“ с
факторно тегло 0,671. Тази скала обяснява
61,50% от дисперсията на оригиналната
скала.
Във втората новосформирана скала
„Изразяване на негативни емоции с позитивно формулирани твърдения“ твърденията са обратно формулирани и представят
липсата на експресия на негативни емоции като нещо положително. С най-високо
факторно тегло в тази скала е твърдението
„Когато изпитвам негативни емоции, хората лесно могат да видят точно това, което
чувствам.“ (0,791).
Същевременно ако айтемите от тези
две нови скали биват разгледани в една цялостна скала за изразяване на негативните
емоции, каквато е изведена в оригиналната
версия, тя би обяснила само 33,66% от дисперсията.
Настоящото изследване показва, че българската версия на BEQ не може, подобно
на оригиналната версия на Грос и Джон,
да бъде добре обяснена от трифакторната
структура. В настоящото изследване се извеждат четири фактора, които дефинират
емоционалната експресивност.
Психометрични характеристики на използваните скали
Коефициентът Алфа на Кронбах се използва за определяне на вътрешната консистентност на скалите в BEQ в българската
извадка. Получените резултати в настоящото изследване свидетелстват за висока степен на надеждност на инструмента
в рамките на българския социо-културен
контекст (табл. 3). Най-ниски са стойностите на α на Кронбах за скалите „Изразяване
на негативни емоции“ – 0,64. Създадените
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Таблица 3
Психометрични характеристики на скалите от Въпросника за експресивност (BEQ)
и Артистично себепредставяне във виртуалните социални мрежи: брой айтеми,
средна стойност, стандартното отклонение и Алфа на Кронбах, N = 273
Table 3
Psychometric properties of Berkeley Expressivity Questionnaire (BEQ) and Artistic
Self-Ppresentation Scale: number of items, mean, standard deviation,
and Chronbach’s alpha, N = 273
Брой
айтеми

Средна
стойност

Стандартно
отклонение

Алфа на
Кронбах

Изразяване на положителни емоции

4

4,76

1,26

0,73

Изразяване на негативни емоции

6

3,54

1,10

0,64

Изразяване на негативни емоции
директно

3

3,21

1,32

0,58

Изразяване на негативни емоции с
позитивно формулирани твърдения

3

3,88

1,48

0,69

Импулсивност

6

4,31

1,43

0,80

BEQ

16

4,14

100

0,88

Артистично себепредставяне във
виртуалните социални

9

2,74

0,84

Скали

в настоящото изследване две нови скали –
„Изразяване на негативни емоции директно“ и „Изразяване на негативни емоции с
позитивно формулирани твърдения“ са с
алфа на Кронбах за първата от 0,58, а за
втората – 0,69. Поради ниската стойност на
коефициента за вътрешната консистентост,
скалата „Изразяване на негативни емоции
директно“ беше изключена от последващите анализи.
Останалите две скали показват по-добра вътрешна консистентност, като стойностите α на Кронбах са 0,80 за скала „Импулсивност“ и 0,73 за скала „Изразяване
на позитивни емоции“. Надеждността на
целия въпросник е висока – α = 0,88.
Психометричните характеристики на
Въпросника за експресивност, разработен
в Бъркли, в настоящото изследване се доближават до тези в оригиналната версия.
Надеждността на скалите в нея варира
между 0,58 и 0,88, а в оригиналната версия
те са между 0,65 и 0,80. В българския социо-културен контекст също се установява

0,82

високо равнище на вътрешна съгласуваност на скалите, формиращи структурата
на Въпросника за експресивност, разработен в Бъркли (BEQ) – 0,88, като, за сравнение, в изследването на Грос и Джон тя
варира от 0,82 до 0,86 (Gross & John, 1995:
555).
Артистичното себепредставяне във виртуалните социални мрежи е скала с девет
твърдения. Тя има много висока вътрешна съгласуваност на айтемите. Алфа на
Кронбах на скалата е 0,818, което свидетелства за нейната много добра надеждност. Коефициентът на Алфа е малко повисок от този в оригналната версия на
Момчил Киряков, където е 0,76 (Киряков
2015: 90).
Скалите на въпросника корелират положително помежду си и корелациите са
значими (табл. 4). Изключение прави взаимовръзката между изразяването на негативни емоции, формулирани позитивно с
импулсивността със стойност, която не е
значима.
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Изразяване на
негативни емоции,
формулирани
позитивно

Изразяване на
позитивни емоции

Pearson Corr.

0,447

0,017

0,433

Sig.

0,000

0,776

0,000

1

0,758

0,369

0,000

0,000

1

0,117

Импулсивност

Изразяване на
негативни емоции

Таблица 4
Интеркорелации по Пиърсън между скалите на Въпросника за експресивност,
разработен в Бъркли, N = 280
Table 4
Intercorrelations (Pearson) among the Berkeley Expressivity Questionnaire (BEQ)
scales, N = 280

Импулсивност
Изразяване на негативни
емоции

Pearson Corr.

0,447

Sig.

0,000

Изразяване на негативни
емоции, формулирани
позитивно

Pearson Corr.

0,017

0,758

Sig.

0,776

0,000

Изразяване на позитивни
емоции

Pearson Corr.

0,433

0,369

0,117

0,000

0,000

0,050

Въпросникът за емоционална експресия (BEQ) като цяло демонстрира добри
психометрични качества в българския социо-културен контекст.
Взаимоотношения между емоционалната експресивност и артистичното себепредставяне във виртуалните социални
мрежи
Основната част от анализа на данните е съсредоточена върху отношенията между аспектите на емоционалната експресивност
и артистичното себепредставяне във виртуалните социални мрежи. Тези взаимоотношения ще бъдат проследени с помощта
на корелационен и регресионен анализ.
В първата стъпка – корелационния анализ – се наблюдават статистически значими корелации на компонентите на емоционалната експресивност, измерени с Въпросника за експресивност със скалата за

0,050
1

артистично себепредставяне в социалните
мрежи (табл. 5).
Корелацията между изразяването на
положителни емоции и артистичното себепредставяне е с най-висока стойност, но е
умерена. Въпреки това, можем да твърдим,
че хората, които са склонни да изразяват
своите положителни емоции онлайн, почесто представят своя образ като по-привлекателен и интересен във виртуалните
социални мрежи.
Налице е слаба значима положителна
корелация на скалата „Импулсивност“ с
артистичното себепредставяне. Този резултат може да означава, че в известна степен
хората, проявяващи склонност към импулсивност, са по-активни в това да обогатяват
своя виртуален образ. Слаба корелация на
артистичното себепредставяне има с изразяването на негативни емоции, когато
твърденията са позитивно формулирани.
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Тези резултати могат да са доказателство и
за дискриминантната валидност на инструментите. Можем да твърдим, че артистичното себепредставяне и изразяването на
негативни емоции като цяло са различни
феномени, които нямат пряка връзка помежду си.
За да се проследи по-прецизно връзката между артистичното себепредставяне
и променливите на емоционалната експресивност беше проведен регресионен
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анализ. Той дава възможност за отстраняване на мултиколинеарността в анализа на
данните. В теоретичния модел, подложен
на регресионен анализ, Артистичното
себепредставяне във виртуалните социални мрежи играеше ролята на зависима
променлива. Независимите променливи
бяха Изразяване на позитивни емоции, Изразяване на негативни емоции с позитивно
формулирани твърдения и Импулсивност.
Резултатите са представени в табл. 6.

Таблица 5
Корелации между формираните скали на Въпросника за експресивност, разработен в
Бъркли и артистичното себепредставяне във виртуалните социални мрежи, N = 273
Table 5
Pearson correlations between Berkeley Expressivity Questionnaire (BEQ) scales and
Artistic Self-Presenatation in virtual social networks, N = 273
Артистично себепредставяне
Променливи

Корелации по
Пиърсън

Значимост
(двустранен тест)

Изразяване на положителни емоции

0,359**

0,000

Изразяване на негативни емоции

0,066

0,275

Изразяване на негативни емоции с позитивно
формулирани твърдения

0,188**

0,002

Импулсивност

0,261**

0,000

Забележка: *р < 0,05; **p < 0,01.

Таблица 6
Регресионен анализ за зависима променлива Артистично себепредставяне във
виртуалните социални мрежи и независими променливи скалите за позитивна и
негативна емоционална експресивност и импулсивност, N = 273
Table 6
Multiple regression analysis for the dependent variable Artistic Self-Presenatation in virtual
social networks and independent variables BEQ scales of Positive Emotional Expressivity,
Negative Emotional Expressivity Formulated Positively, and Impulse Strength, N = 273
Независими променливи

В

T

Значимост

Изразяване на позитивни емоции

0,377

6,666

0,000

Изразяване на негативни емоции,
формулирани позитивно

-0,146

-2,576

0,011

Приведен R²

0,143
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Моделът показа скромни възможности
за обясняване на артистичното себепредставяне във виртуалните социални мрежи. Той обяснява едва 14,3% от общата
дисперсия (приведен R² = 0,143). Оказва
се, че емоционалната експресивност има
доста слаби предиктивни възможности по
отношение на себепредставянето онлайн.
Това не е изненадващо, като се има предвид, че себепредставянето е доста сложен
феномен и за неговото разбиране е необходимо да бъдат привлечени голям брой
фактори. Да разгледаме приноса на емоционалната експресия при формирането
на виртуалния образ за себе си, както е
представен в данните, получени в настоящото изследване.
Само две от независимите променливи
допринасят за обяснението на артистичното себепредставяне – Изразяване на позитивни емоции и Изразяване на негативни
емоции с позитивно формулирани твърдения. Доколкото себепредставянето във
виртуалните социални мрежи зависи от
изразяването на емоции, то това е в много
по-висока степен от позитивните емоции,
отколкото от негативните. Негативните
емоции имат отрицателна връзка с артистичното себепредставяне. Дори и да се изразени в позитивни категории, те оставят
негативен отпечатък върху създавания в
социалните мрежи образ за себе си.
Импулсивността не се оказа способна
да обясни себепредставянето онлайн. Това
може да означава, че тази характеристика
се използва значително по-рядко от нашите
изследвани лица, когато целта е създаване
на привлекателен виртуален образ за себе
си с артистични средства. Тоест, импулсивност в мрежата е налице, но изследваните
лица не свързват тази своя особеност със
себепредставянето.

Заключение
Хората днес придават нарастваща значимост и полагат много усилия за създаването
на привлекателен виртуален образ за себе
си, който да е и добре разпознаваем. Настоящата статия прави опит да проследи каква
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роля играе емоционалната експресивност
в себепредставянето във виртуалните социални мрежи. Емоционалната експресивност първоначално беше разглеждана като
съставена от импулсивност, изразяването
на позитивни и изразяването на негативни
емоции, както това става в използваната
методика на Грос и Джон „Въпросник за
експресивност, разработен в Бъркли“ (BEQ
– Gross & John 1995). В хода на изследването тя беше адаптирана за български условия, но в българския вариант на въпросника от скалата за изразяване на негативни
емоции се обособиха два нови фактора –
изразяване на негативни емоции директно
и Изразяване на негативни емоции с позитивно формулирани твърдения. Скалата за
изразяване на негативни емоции директно
не успя да постигне задоволително равнище на вътрешна консистентност и отпадна
от по-нататъшните анализи. За диагностицирането на създаването на образ за себе
се във виртуалните социални мрежи бе използвана скалата на Киряков за артистичното себепредставяне (Киряков 2015: 88;
Зиновиева и Киряков 2014: 5).
В проведеното емпирично изследване
с 280 лица, 273 от които с профили в социална мрежа, бяха установени значими
връзки между показателите на емоционалната експресия и себепредставянето с артистични средства. Най-тясно свързани с
артистичното себепредставяне онлайн се
оказаха изразяването на позитивни емоции
и изразяването на негативни емоции с позитивно формурирани твърдения. Данните
очертават картина, в която при създаването
на привлекателен виртуален образ за себе
си изразяването на емоции играе известна
роля, без тя да е водеща. Изразяването на
положителни емоции подпомага създаването и поддържането на положителния образ за себе си. За да се постигне същата цел
и при положение, че възникнат негативни
емоции, изразяването им е добре да става с
позитивни средства. Важен аспект от емоционалната регулация е и импулсивността.
Тя обаче се оказа неутрална по отношение
на изграждането на образ за себе си във
виртуалното пространство.

Личност и индивидуални... Личност и емоции

Настоящото изследване хвърля светлина върху сравнително слабо изучаван в литературата проблем. То е интегрална част
от обширна програма за изследване на себепредставянето във виртуалния свят, която ще продължи да използва получените
данни в нови изследвания, както и адаптираната методика за емоционалната експресивност, която е нова за българския социокултурен контекст. Получените резултати
могат да бъдат полезни в консултирането
на хора, които изпитват трудности за създаване на адекватен виртуален образ за себе
си, както и при създаване на тренинги за
тези, които искат да усъвършенстват уменията си за виртуално себепредставяне.
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Резюме. Според Джон Боулби диспозиционните характеристики на децата предпоставят реакциите им към средата, но най-значимият детерминант на бъдещото междуличностно поведение
е качеството на интеракциите с фигурите на привързаност. Целта на проучването е да изследва
взаимовръзките между измеренията на привързаността (тревожност и избягване) и Големите
пет личностните диспозиции (екстраверсия, невротизъм, отвореност към нов опит, насоченост
към другите, съзнателност). Самооценъчни инструменти, които използват лексикалния подход
към личността и психосоциалния модел на привързаността, са попълнени от 168 изследвани лица
на възраст от 16 до 55 години. Концептуалните връзки и различия са проучени с корелационен и
регресионен анализ, при който Големите пет личностни черти са приложени като предиктор на
измеренията на привързаността. Тревожността по отношение на привързаността е най-силно
свързана с невротизма, както и с ниска съзнателност. Избягването корелира отрицателно единствено с фактора насоченост към другите. Регресионните анализи разкриват, че най-значимият
предиктор на свързаната с привързаността тревожност е факторът невротизъм, следван от
насоченост към другите, ниска съзнателност и интроверсия. Предиктор на избягването е ниската насоченост към другите. Измеренията на привързаността не са свързани с отвореността към
нов опит. Двете концептуални единици за анализ, разработени в различни психологични традиции,
са свързани теоретично, но не се припокриват. Личностните диспозиции обясняват по-малко от
половината от вариацията във всяко от измеренията на привързаността. Получените резултати
се обсъждат по посока на по-детайлното разбиране на индивидуалните различия, несигурността
в близките взаимоотношения, стабилността и промяната на личността, консистентността на
поведението и адаптацията.
Ключови думи: привързаност в зряла възраст; диспозиционни модели; психология на личността.
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Abstract. John Bowlby argued that children’s dispositions play a role in their responses to the environment
but the most crucial determinant of future interpersonal behavior is the quality of interactions with attachment figures. The objective of the study was to examine the relationships between attachment dimensions
(Anxiety and Avoidance) and Big Five personality dispositions (Extraversion, Neuroticism, Agreeableness, Openness, Conscientiousness). Self-report methods that used lexical approach to personality and
psychosocial model of adult attachment were administrated to a sample of 168 subjects (age 16-55 years).
Conceptual similarities and differences were examined using correlational analysis and regression equations predicting attachment dimensions from Big Five personality traits. Attachment Anxiety was most
strongly related to Neuroticism and negatively related to Conscientiousness. Attachment Avoidance was
related only to low Agreeableness. Regression analysis revealed that the strongest Big Five predictor of
Attachment Anxiety was Neuroticism, followed by Agreeableness, low Conscientiousness and Introversion.
Attachment Avoidance was predicted only by low Agreeableness. None of attachment dimensions were
correlated with Openness. The two conceptual units of analysis from different psychological traditions
were associated in theoretically meaningful ways. They do not overlap because personality dispositions
account for less than half of the variance in each attachment dimension. The results are discussed in order
to give more detailed understanding of individual differences, attachment insecurity, personality stability
and change, consistency in behavior and adjustment.
Keywords: adult attachment; dispositional models; personality psychology.
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Актуалност на изследваната
проблематика
Съвременните изследвания отдават голямо значение на релационните измерения
на личностното развитие и психичното
здраве. Темата за привързаността заема
все по-силни позиции в психология на личността. Подходът на Джон Боулби претендира за обща теория в психологията
и предлага евристични възможности по
широк набор от изследователски въпроси (Fraley & Shaver, 2008). Публикациите
през последните тридесет години разширяват полето на модела отвъд обичайните теми, свързани със загуба и отхвърляне през детството към един комплексен
модел на междуличностното поведение.
Целта на настоящото проучване е да се
изследват концептуалните връзки и различия между вътрешните оперативни
модели на привързаността (тревожност
и избягване) и Големите пет личностни
диспозиции (екстраверсия, невротизъм,
отвореност към нов опит, насоченост към
другите, съзнателност).

Теоретични предпоставки на
емпиричното изследване
Ще разгледаме как вътрешните оперативни модели на привързаност са релевантни
към разбирането на личностните процеси
и индивидуалните различия. Ще бъдат
представени редица теоретични препратки към съвременната психология на личността, които свързват измеренията на
привързаността и диспозиционните характеристики.
Стилът на привързаност се обсъжда в
голяма част от научната литература като
стабилна личностна (диспозиционна) характеристика. Ранният опит формира в нас
един генерализиран модел на привързаност и специфични вътрешни оперативни
модели за отделните фигури. Множество
модели съществуват паралелно, вложени
в йерархична структура. Вътрешните оперативни модели (от англ. mental working
models) са комплексни афективни и ког-
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нитивни схеми, които регулират мислите,
емоциите и поведението в близките взаимоотношения в зависимост от качеството на получените грижите и придобитото
усещане за сигурност (Bowlby, 1973, 1980).
Джон Боулби признава възможността за
промяна през различните етапи, но подчертава приемствеността и стабилността: конструираме реалността по начин, който подкрепя наличните модели, избираме и създаваме среда, която пасва на очакванията
ни (Collins & Read, 1994; Bowlby, 1988). Но
има емпирични потвърждения и за темпорална нестабилност през зрелостта – 30%
променят стила с времето (Baldwin & Fehr,
1995). Съществуват редица изследвания на
възможността за промяна на вътрешните
оперативни модели чрез психотерапевтични интервенции и работа с усещането за
сигурност.
Изследванията в психосоциалната
перспектива се обединяват около операционализация на привързаността в зряла
възраст, основана на две базисни дименсии: тревожност и избягване. Силната
тревожност се проявява като прекомерна
бдителност към потенциални заплахи за
близостта и сигурността, преувеличени
емоционални реакции, ниска самооценка,
страх от отхвърляне и изоставяне. Избягващите привързаността блокират съзнателния достъп до емоционалния опит,
омаловажават и подценяват заплахите, потискат и изтласкват неприятните спомени.
Изследователската практика постепенно
изоставя категориалния модел, който използва четири прототипни стила: сигурен,
отхвърлящ, свръхангажиран, страхуващ
се. Дименсионалното изследване на привързаността е от полза за клиничната и
консултативната практика при оценка на
хиперактивиращите и деактивиращите
стратегии и настъпилата промяна във вътрешните репрезентации (Петров, Силгиджиян, 2012).
Откриваме определен тип последователност в процесите на формиране на
характерния личностен стил на поведение в епигенетичната концепция за линиите на развитие (от англ. developmental
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pathways). Взаимодействията със средата
могат да подкрепят потенциално девиантни линии на развитие или напротив – да
насочат промяната в по-адаптивна посока. Промяна е възможна на всяка фаза от
развитието, но тя може да бъде смутена
от качеството на предходните адаптации.
Перспективата на линиите на развитие
предполага висока степен на специфичност във взаимовръзките между различните форми на несигурна привързаност
и вариантите на личностна организация
(Bowlby, 1982, 1973).
Социално-когнитивният подход към
личността приема, че хората възприемат
и конструират по субективен начин социалната реалност, учат чрез модели и
използват саморегулативни стратегии.
Идеята за вътрешните оперативни модели
е консистентна с предложените от У. Мишел и Ю. Шода когнитивно-афективни
единици, които управляват когнитивните
процеси, емоциите и поведението (CAPS,
Mischel & Shoda, 2008). В редица ситуации (например на несигурност) се активират определени когнитивни и афективни
репрезентации (каквито са и вътрешните
оперативни модели), които водят до реализирането на цели, стратегии, планове и
поведения. Специфична поредица от когниции и емоции насочва или ограничава
следваща активация на други когнитивни единици, планове и стратегии. Тези
процеси са преобладаващо автоматични
(Петров, 2016).
Личностните черти в голяма степен са
отражение на темпераментови и генетични предиспозиции. Според Дж. Боулби
предварително наличните диспозиционни
характеристики на децата предпоставят
реакциите им към средата и грижещите
се за тях. Но авторът също отбелязва, че
най-значимият детерминант на бъдещото
поведение в близките взаимоотношения
е качеството на интеракциите с фигурите
на привързаност, без значение на базата
на какви налични диспозиционни характеристики са установени (Bowlby, 1973).
Редица съвременни изследвания потвърждават тази идея. Трудният темперамент
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се явява допълнителен източник на стрес
за родителя и увеличава вероятността от
формирането на несигурна привързаност.
Индивидуалните различия в привързаността не могат да бъдат обяснени с вродените
темпераментови особености, въпреки че
темпераментът модулира експресията на
поведението. Стиловете на привързаност
не са просто отражение на детския темперамент или опит за алтернативна концептуализация на същия конструкт (Vaughn
& Bost, 1999; Levy, 2005). Темпераментът
и привързаността са независими ресурси
за личностното и социалното развитие. В
епигенетичен план темпераментовите особености поставят основите на индивидуалните различия в привързаността. Изследвания с близнаци съобщават, че генетичният
фактор обяснява 45% от индивидуалните
различия в тревожността в близките взаимоотношения в зряла възраст и 36% – в
избягването (Picardi, Fagnani, Nistico, Stazi,
2011). Открива се съвпадение между генетичните фактори, които влияят на стиловете на привързаност и личностните черти
(Crawford et al., 2007; Torgersen, Grova, &
Sommerstad, 2007).
Диспозиционният модел на „Големите пет“ е доминиращ в изследванията
на личността в съвременната психология
и обхваща измеренията невротизъм (тенденция към емоционална нестабилност и
негативен афект), екстраверсия (тенденция към общителност и активност), насоченост към другите (сътрудничество),
съзнателност (отговорност и организираност) и отвореност към нов опит (откритост към нови идеи и преживявания).
В научната литература невротизмът се
обсъжда като основен диспозиционен
предиктор на качеството на романтичните
взаимоотношения. Силната тревожност
по теми като отхвърляне и изоставяне от
значимите други се свързва с негативен
афект и повишена податливост към стрес.
Проучванията консистентно докладват за
разрушителните за връзката възприятия и
поведения на емоционално нестабилните
партньори (McNulty, 2013). Метааналитичното изследване на М. Микулинсър и
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Ф. Шейвър свързва тревожността по отношение на привързаността и невротизма (със средни стойности на корелация
r = 0,40), а при две трети от обхванатите
проучвания се откриват значими корелации и с избягването (със средни стойности r = 0,20) (Mikulincer & Shaver, 2016).
Насочеността към другите може да
бъде представена като набор от мотиви,
свързани с поддържането на позитивни
и удовлетворяващи взаимоотношения с
другите. Според изследванията тази личностна диспозиция е силно прогностична
за процесите в близките взаимоотношения, като тази връзка е по-силно застъпена при мъжете. Високите нива на избягване се свързват със слаба насоченост
към другите (пак там). Съзнателността
предполага качества като организираност,
упоритост, отговорност, които допринасят
за качеството на междуличностните отношения. Намалените психични ресурси
при силна тревожност и защитното функциониране при избягващите тенденции
възпрепятстват изпълнението на целевоориентирано поведение. Несигурността
в близките взаимоотношения се свързва
с по-слаба съзнателност, но резултатите
от проучванията не са еднозначни. Екстраверсията свързваме с обща тенденция към общителност и удоволствия от
социалните ситуации. Интроверсията е
свързана с избягващите поведения, но тя
обхваща общото социално функциониране и активността на възбудните процеси, а
не конкретно близките взаимоотношения.
Избягването отразява модела на другите
и индивидуалната реакция на преживяваната тревожност чрез потискане и дистанциране. В метаанализ високите нива
на несигурност се свързват с интровертна
нагласа, въпреки че някои проучвания не
откриват такава връзка при тревожността.
Отвореността към нов опит се оказва
по-малко свързана с качеството на междуличностните отношения. Някои проучвания свързват несигурността по отношение на привързаността с ниски равнища
на отвореност, но повечето от тях докладват за статистически незначима връз-
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ка (Mikulincer & Shaver, 2016; McNulty,
2013; Noftle & Shaver, 2006).
Позитивната психология извежда сигурния стил на привързаност като релационна основа на личностни характеристики като оптимизъм, надежда, позитивен
афект, любопитство, автономия, талант и
др. Интегрирането на сигурната привързаност като позитивен личностен ресурс
дава съществен принос в изследванията на
оптималния личностен растеж и развитие,
самоактуализацията, позитивните черти
на характера и др. Редица изследвания откриват, че несигурните стилове на привързаност са по-често срещани при хората с
личностна патология, отколкото в общата
популация (Петров, 2016).
След направения обзор на теоретични перспективи и емпирични проучвания
по темата, могат да се обобщят следните
тенденции. Диспозиционните характеристики се приемат в голяма степен като отражение на генетични и темпераментови
характеристики, а ориентацията на привързаността като формирана от качеството на получените грижите и придобитото
усещане за сигурност. По-голямата част от
констатираните връзки в проучванията са
със слаби и умерени корелационни коефициенти. Най-консистентни са взаимовръзките между тревожността и невротизма,
както и между избягването, екстраверсията, и насочеността към другите. Стиловете на привързаност предлагат по-добри
обяснителни възможности от личностните
диспозиции за редица междуличностни
променливи и не могат да бъдат обяснени
с други личностни конструкти (Noftle &
Shaver, 2006).

Цели и хипотези на емпиричното
изследване
Целта на настоящото изследване е да провери взаимовръзките между петте основни
личностни измерения (екстраверсия, невротизъм, съзнателност, насоченост към
другите, отвореност към нов опит) и измеренията на привързаността (тревожност и
избягване). Въз основа на теоретичния об-
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зор и постигане на целта на изследването
са формулирани следните хипотези:
1. Отрицателният вътрешен оперативен модел на Аз-а е свързан с личностния фактор невротизъм.
2. Тревожността в близките взаимоотношения се свързва с по-малко съзнателност.
3. Избягването в близките взаимоотношения се свързва отрицателно с
насочеността към другите и екстраверсията.
4. Несигурността в близките взаимоотношения се свързва с по-слаба отвореност към нов опит.
5. Диспозиционните основи на тревожността в близките взаимоотношения
са свързани с невротизма, а на избягването – с насочеността към другите.
Изследвани лица:
Проучването е проведено сред 168 студенти и ученици във Варна и София. Попълването на анкетните карти е доброволно, по
време на учебни часове. Участниците са
предварително запознати с изследователския и анонимен характер на проучването.
Изследваните лица са разпределени в следните групи (табл. 1):
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Методи
Използвани са следните инструменти и
скали:
1. Въпросник за оценка на личностните
черти (MIDI Personality scales, Rossi,
2001). Скалата е конструирана в психолексикалната традиция и се състои от
25 прилагателни (личностни дескриптори), които оценяват петте личностни
дименсии с четиристепенна Ликъртова
скала. Прилагателните са изведени на
база на списъци с черти и други въпросници (Lachman & Weaver, 1997). Примерни айтеми за екстраверсия са „активен“, „приказлив“, „весел“, за невротизъм – „нервен“, „потиснат“, „притеснен“, за съзнателност – „отговорен“,
„организиран“, „усърден“, за насоченост към другите – „добросърдечен“,
„услужлив“, „грижлив“, за отвореност
към нов опит – „съзидателен“, „любознателен“, „с широки интереси“.
2. Въпросник за изследване на индивидуалния стил на привързаност – „Преживявания в близките взаимоотношения –
ревизирана версия“ (Experiences in Close
Relationships Revised - ECR-R) (Fraley,
Waller & Brennan, 2000). Състои се от

Таблица 1
Социално-демографски характеристики на извадкатa
Table 1
Socio-demographic characteristics of the sample
Признак

Група

Брой

Процент

48
120

28,6
71,4

Пол:

Мъже:
Жени:

Възраст:

16–18 години:
19–25 години:
26–55 години:

40
79
49

23,8
47
29,2

Населено място:

Столица:
Голям град:
Малък град:

58
98
12

34,5
58,3
7,2

Образование:

Висше:
Средно:
Ученици:

53
75
40

31,6
44,6
23,8
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36 айтема със седемстепенна Ликъртова скала за оценка. Методиката измерва
основните за привързаността дименсии
тревожност и избягване. Всяка дименсия е представена от 18 айтема. Изследваните лица с високи стойности по дименсията тревожност проявяват тенденция към безпокойство и свръхангажираност спрямо присъствието, реакциите и
отделяното внимание от значимия друг.
Хората с ниски стойности докладват повече сигурност при възприемането на
реакциите на партньора. Примерни айтеми са: „Страхувам се, че ще загубя любовта на моя партньор“, „Притеснявам
се, че няма да отговоря на очакванията
на другите хора“, „Често се безпокоя, че
партньорката ми не ме обича истински“.
Хората с високи стойности по дименсията избягване предпочитат да не разчитат
и да не зависят от другите, а тези с ниски
стойности се чувстват комфортно в близостта си с другите, изпитват сигурност,
когато зависят от тях. Примерни айтеми
от тази скала са: „Предпочитам да не
показвам на партньора си как наистина
се чувствам“, „Чувствам се удобно да
съм много близък с интимните си партньори“ (реверсиран), „За мен е лесно да

завися от интимните си партньори“ (реверсиран). На базата на двете дименсии
се извеждат четири категориални стила:
сигурен стил с характерни слабо избягване и слаба тревожност, страхуващ се
– със силно избягване и силна тревожност, отхвърлящ – със силно избягване и
слаба тревожност, свръхангажиран – със
слабо избягване и силна тревожност.

Анализ на резултатите и обсъждане
Използваните скали показват приемливи и
високи коефициенти на вътрешна консистентност (алфа на Кронбах): екстраверсия
(α = 0,708); невротизъм (α = 0,758); съзнателност (α = 0,722); насоченост към другите (α = 0,793); отвореност към нов опит
(α = 0,734); избягване (α = 0,889); тревожност (α = 0,885).
На табл. 2 са показани резултатите от
взаимозависимостите между: възрастта,
измеренията на привързаността (тревожност и избягване) и личностните диспозиции, както и средните стойности и
стандартни отклонения на изследваните
конструкти. Проведеният корелационен
анализ показва следните статистически
значими връзки.

Таблица 2
Взаимозависимости между личностните черти, възрастта и
измеренията на привързаността
Table 2
Correlation analysis: personality traits, age and attachment dimensions
X

SD

1

1. Възраст

27,1

10,4

2. Избягване

55,14

15,27 -0,178*

3. Тревожност

55,85

19,88 -0,053

2

3

4

5

1
0,184*

1

2,33

5. Невротизъм

10,7

2,75 -0,049

6. Съзнателност

16,85

2,32

0,048

-0,050

-0,199*

17,18

2,41

0,079

-0,32**

0,157

0,421**

16,66

2,22

0,213* -0,048

0,053

0,256** -0,057

n = 168; *p < 0,05; ** p < 0,01

7

1

4. Екстраверсия 17,15

7. Насоченост
към другите
8. Отвореност
към нов опит

6

0,087

-0,117
0,019

-0,164

1

0,481** -0,184*

1

0,247** -0,133

1

0,023 0,361** 1
0,229** 0,353**
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Регистрира се слаба отрицателна корелация между възрастта и избягването в
близките взаимоотношения. Във възрастов
план дискомфортът от близостта намалява.
Наблюдава се слаба положителна корелация с отвореността към нов опит – тенденцията човек да е любопитен и съзидателен
се увеличава с възрастта. В процеса на
съзряване респондентите ценят в по-голяма степен позитивните ресурси, които
предоставят близките взаимоотношения и
личностното развитие.
Тревожността и избягването корелират
слабо помежду си, което потвърждава тенденцията към конгруентност във валентността на вътрешните оперативни модели
– отрицателни модели на Аз-а и на другите
или положителни модели на Аз-а и на другите (Петров, 2016).
Очаквано, тревожността по отношение
на привързаността е най-силно свързана с
личностния фактор невротизъм (r = 0,48).
Тревожната привързаност, която характеризира страхуващия се и свръхангажиран стил, предполага по-силен негативен
афект, по-голяма уязвимост към депресия
и тревожни разстройства, преувеличаване
на негативния опит, импулсивно поведение, непродуктивни стратегии за справяне и търсене на подкрепа. Сигурността в
близките взаимоотношения е отрицателно
свързана с невротизма. Установената и в
предишни проучвания сила на корелационната връзка между двата конструкта
показва, че те не се припокриват. Невробиологичните проучвания също съобщават за
различни зони на мозъчна активация при
невротизма и свързаната с привързаността
тревожност (Gillath, Bunge, et al., 2005).
Личностният фактор съзнателност
се свързва отрицателно с тревожността
(r = -0,2). По-малко тревожните в близките
взаимоотношения проявяват повече самоконтрол, отговорност, добросъвестност и
целенасоченост. Засилената тревожност в
близките взаимоотношения и отрицателния модел на Аз-а не спомагат за изпълнението на целево-ориентирано поведение.
В предишни проучвания също се регистрират отрицателни корелации с тревож-

Psychological Research, Vol. 22, Nо 2, August 2019

ността, като в някои изследвания същата
по посока връзка е открита и с избягването
(Mikulincer & Shaver, 2016).
Избягването в близките взаимоотношения корелира отрицателно единствено с
фактора насоченост към другите (r = -0,32).
Високите равнища на избягване предполагат ценене на собствената независимост,
негативен модел за другите и омаловажаване на ролята на междуличностните връзки. Избягващата привързаност, която характеризира отхвърлящия и страхуващия
се стил, не спомага за развитието на просоциално поведение и доверие в близките
взаимоотношения. Липсват активни стратегии за търсене на близост и подкрепа от
значимите други.
Измеренията на привързаността не корелират с отвореността към нов опит. Вероятно естетическите и познавателните
интереси са по-малко свързани с поведенческата регулация на системата на привързаността. Присъщата самоувереност на
хората със сигурен стил на привързаност
позволява повече отвореност към възприемане на нова информация, пластичност
и реализъм при вземане на решения и
справяне в ситуации на неопределеност
(Cooper, Shaver, & Collins, 1998). Въпреки
теоретичните основания, хипотеза номер 4
не се потвърждава.
За проверка на последната хипотеза е
възприета идеята, че формирането и регулацията на взаимоотношенията с фигурата на привързаност през жизнения път
става на базата на наличните генетичните
и темпераментови фактори. Проведени са
регресионни анализи, за да се установи наличието на каузални връзки, които да определят прогностичните възможности на
личностните диспозиции по отношение на
привързаността. Големите пет личностни
черти са приложени като предиктор на измеренията на привързаността. Резултатите
са представени в таблица 3.
Най-силно прогностичен за тревожността в близките взаимоотношения е факторът невротизъм, следван от насочеността към другите, слабата съзнателност и интроверсията. Отвореността към нов опит
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Таблица 3
Множествена регресия: диспозиционни предиктори на свързаните с
привързаността тревожност и избягване
Table 3
Multiple regression: dispositional predictors of attachment anxiety and avoidance
Тревожност
β
Екстраверсия
Невротизъм
Съзнателност

R²

-0,165*

Насоченост към другите

0,269**

Отвореност към нов опит

0,073

β

R²

0,016

0,420***
-0,216**

Избягване

0,044
0,319

0,074

0,114

-0,379***
0,068

*p < 0, 05; ** p < 0,01;*** p < 0,001

не показва статистически значима връзка.
Личностните диспозиции обясняват 32%
от вариацията в това измерение.
Тревожността и емоционалната нестабилност са форма на несигурност. Хиперактивиращите стратегии стават активни,
когато човек чувства заплаха и загуба на
контрол, обич и подкрепа в близките взаимоотношения. И двете променливи са свързани с негативна самооценка и депресивна
симптоматика. Според получените стандартизирани коефициенти на регресия невротизмът (β = 0,42) оказва най-силен ефект
от диспозиционните характеристики над
тревожната ориентация на привързаността.
Получените стандартизирани коефициенти на регресия потвърждават каузалната роля на насочеността към другите
при проявяваната тревожност, което се
обяснява със силното желание за близост
със значимите други, особено характерно
за свръхангажирания стил на привързаност. Преувеличената проява на мотивите,
свързани с поддържането на позитивни и
удовлетворяващи взаимоотношения с другите може да бъде интерпретирана и като
защитна стратегия срещу отхвърляне или
изоставяне (Петров, 2016).
Слабата съзнателност и самодисциплина затрудняват саморегулативните стратегии и определянето на достижими цели.
Затвърждава се негативният Аз-образ на

безпомощен човек, който страда и има
нужда от подкрепа. Отдава се приоритет на
потребностите от близост пред други житейски задачи и се използват емоционално
фокусирани стратегии за справяне.
Тревожността се свързва със съмнения
в личната ефикасност, субмисивност и
слаба общителност, което обяснява и отрицателния регресионен коефициент, когато
използваме екстраверсията като предиктор. Позитивният афект, оптимистичната
и просоциална ориентация, които теоретично формират фактора екстраверсия, са
прогностични са сигурността в близките
взаимоотношения.
Предиктор на избягването е единствено
слабата насоченост към другите. Личностният фактор обяснява едва 11% от вариацията. Негативният оперативен модел
на другите, който характеризира отхвърлящия и страхуващия се стил, не спомага
за установяването на топли, изпълнени с
доверие и отзивчивост взаимоотношения.
Съчетанието с висока самооценка при хората с отхвърлящ стил на привързаност не
предполагат допускането на близост и взаимозависимост.
Силата на корелационните зависимости
предполага да заключим за слаба взаимосвързаност между променливите. Получените резултати от регресионния анализ,
силата и характерът на каузалната връзка
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и големината на обяснената вариация потвърждават концептуалната независимост
на чертите и ориентациите на привързаността. Основните индивидуални различия в системата на привързаността могат
да бъдат ситуирани в петфакторния модел,
но не се припокриват като теоретични конструкти.

Заключение
В настоящото изследване са постигнати
следните значими резултати, обясняващи
концептуалните връзки и различия между
изследваните променливи. Корелационният анализ показва слаба отрицателна
връзка между възрастта и избягването. Във
възрастов план с дискомфортът от близостта намалява, а отвореността към нов опит
се увеличава. Тревожността в близките
взаимоотношения е най-силно свързана
с личностния фактор невротизъм. Също
така се регистрира слаба отрицателна корелация със съзнателността. Избягването в
близките взаимоотношения корелира отрицателно единствено с фактора насоченост
към другите. Отвореността към нов опит
не корелира с измеренията на привързаността. Регресионните анализи разкриват,
че най-значимият предиктор на тревожността е факторът невротизъм, следван от
насочеността към другите, слабата съзнателност и интроверсията. Личностните
диспозиции обясняват 32% от вариацията
в това измерение. Предиктор на избягването е слабата насоченост към другите, като
личностните фактори обясняват едва 11%
от вариацията. Измеренията на привързаността не са свързани причинно-следствено с отвореността към нов опит.
Повечето взаимовръзки са със слаби и
умерени коефициенти, което потвърждава
идеята за независимост на индивидуалните различия в привързаността от диспозиционните личностни характеристики, каквито са темпераментът и чертите. Необходими са лонгитюдни проучвания, които да
установят причинно-следствените връзки
при формирането на патологични черти и
ролята на социалните условия в поведен-
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ческата експресия на диспозиционните и
междуличностни характеристики през различни възрастови етапи.
Установяването на концептуалните
връзки и различия осигурява по-доброто
разбиране на генезиса на индивидуалните
различия и социалното поведение, както
и дава редица решения, свързани с етиологията и лечението на личностните разстройства. В подхода на привързаността
се акцентира над семейните и социалните
условия при формирането на личностната
организация чрез механизма на междупоколенческата трансмисия на моделите на
поведение. Диспозиционната перспектива, започнала в психолексикалната традиция, днес фаворизира генетичните и биологични основи на личностните фактори
и използва предимно наследствеността
като обяснителен подход. Диспозиционните подходи често спират до описателното равнище на личността, без да успеят
да обяснят функционално комплексната
междуличностна динамика на поведението. Получените резултати потвърждават
необходимостта от интегриране на ориентацията на привързаността в проучванията на личността и междуличностното
поведение.
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Психологическо приспособяване
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българи в средна зряла възраст
Надя КОЛЧЕВА
Департамент „Когнитивна наука и психология“
Нов български университет
БЪЛГАРИЯ, София, 1618, бул. Монтевидео, № 21
nkoltcheva@nbu.bg
Резюме. Целта на настоящата разработка е да изследва взаимовръзката между възприеманото
майчино и бащино приемане-отхвърляне и психологическото приспособяване на възрастни в средна зряла възраст.
Извадката се състои от 284 изследвани лица на възраст между 40 и 60 години (Х = 47,26,
SD = 3,71). Извадката не е балансирана по пол (260 жени (91,5%) и 24 мъже (8,5%). По-голяма
част от участниците са българи (275; 96,8%), с висше образование (230; 81%), трудово заети
(221; 77,8%). Повечето са семейни или в съжителство с партньор (216; 76%).
Методите на изследване са Въпросник за родителско приемане-отхвърляне (версия за майката
и версия за бащата), Личностен въпросник за психологическо приспособяване, както и лист за
демографски данни.
Резултатите показват, че както възприетото майчино приемане-отхвърляне, така и бащиното, се асоциират с психологическото приспособяване на индивидите в средна зряла възраст. Тези
взаимовръзки обаче са много различни във възрастов план. При 40-годишните както майчиното,
така и бащиното отношение са взаимосвързани с психологическото приспособяване, докато при
50-годишните значение има само отношението на майката, но не и на бащата. Значими предиктори за психологическото приспособяване на 40-годишните са както възприетото отношение на
майката, така и на бащата, докато при 50-годишните значимо влияние има само възприетото
отношение на майката. Тези резултати се интерпретират в рамките на теорията за междуличностно приемане-отхвърляне. Те поставят редица въпроси за ролята на родителите и влиянието
им върху личността на зрелия индивид.
Ключови думи: психологично приспособяване; родителско приемане-отхвърляне; средна зряла възраст; IPARTheory.
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Abstract. The aim of the article is to present a research regarding the relationship between perceived
maternal and paternal acceptance-rejection and adult psychological adjustment in middle adulthood.
The sample consists of 284 subjects between 40 and 60 years of age (M = 47.26, SD = 3.71). The sample
is not gender balanced (260 women (91.5%) and 24 men (8.5%). Most of the subjects are Bulgarians (275;
96.8%), university graduates (230; 81%), employed (221; 77.8%). Most of the participants are married or
cohabitating with a partner (216; 76%).
The methods of research are Parental Acceptance-Rejection Questionnaire/Control, Adult (Mother and
Father Version), Personality Assessment Questionnaire, Adult, and Personal Information Form.
The results show that both the perceived maternal and paternal acceptance-rejection are associated
with the psychological adjustment of individuals in middle adulthood. However, these interrelationships
are very different depending on the age of the participants. For 40-year-olds, both perceived maternal
and paternal relationships are interrelated with subjects’ psychological adjustment. For 50-year-olds,
significant is only the association with the mother acceptance-rejection but not with the father’s. Significant
predictors for 40-year-olds’ psychological adjustment is the perceived relationship with both the mother
and the father, while for 50-year-olds significant influence has only the perceived relationship with the
mother. These results are interpreted within the framework of the Interpersonal Acceptance-Rejection
Theory. They raise a number of questions about the role of parents and the influence of the perceived
relationship with both of them with regards to psychological adjustment and personality dispositions of
people in middle adulthood.
Keywords: psychological adjustment; parental acceptance-rejection; middle adulthood. IPARTheory.
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Въведение
През последните десетилетия продължителността на живот на хората в развитите страни се увеличава все повече. През
20-ти век към средната продължителност
на живот на хората са добавени повече години, отколкото годините през всичките
предишни хилядолетия на човешка еволюция и продължителността на живот почти
се е удвоила (Carstensen, 2012). Продължителността на живот се увеличава, нивото
на раждаемост спада и пирамидата, която
винаги е представлявала разпределението
на възрастта сред населението (с много
млади хора в долната част и все по-малко
хора с напредване на възрастта), вече придобива формата на правоъгълник. Това поставя все повече въпроси за развитийните
промени, през които минават хората с напредване на възрастта.
Периодът на средната зрялост е един
от най-малко изследваните възрастови периоди в живота на човека. Според
различни обобщени периодизации (Kail,
Cavanuagh, 2016; Крайг, 2004; Overstreet,
2018), периодът на средната зрялост се
дефинира най-общо между 40–60 година
възраст. Това е период, който е съпроводен с преживяването на редица житейски
предизвикателства и промени във физически, психичен и социален план, въпреки
че динамиката на развитие е много послаба в сравнение с предишните възрастови периоди. Според Lachman (2004)
част от предизвикателствата са: (1) Загубата на родители и преживяване на скръб.
(2) Отделяне на порасналите вече деца.
(3) Адаптиране на двойката към самостоятелен живот („празно гнездо“). (4) Справяне с пораснали деца, които се връщат да
живеят у дома. (5) Влизане в нова социална роля на баба/дядо. (6) Подготовка за периода на късната зрелост. (7) Действащи
като обгрижващи на възрастни родители
или съпруг/а. Това „време за разцвет“ ли е
или „началото на края“? Тези промени са
свързани с преосмисляне на отношенията
със значими други (родители, деца, партньор/ка).
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В периода на средната зряла възраст се
преживява известната „криза на средната
възраст“. Тя се свързва с възприемането на
жизнената перспектива от индивида, оценка на постигнатото до момента, осъзнаването на изтичащото време, с желанието да
се навакса пропуснатото. Преосмислянето
на ценностите и дали човек е постигнал
това, което е искал, може да доведе до разпадане на семейството, смяна на работата,
поява на внезапен и много силен интерес
към разнообразни дейности – хобита, приятелски събирания, колекционерство, ориентация към изкуството, употреба на алкохол и т.н.
Средата на живота е период на стабилност, но и на преход и промени. Личността
е много по-стабилна в сравнение с предишните възрастови периоди, но има тенденция към една по-голяма консистентност
по отношение на личностните диспозиции
екстравертност, сътрудничество, невротизъм, съзнателност и откритост (McCrae
& Costa, 2003). С възрастта хората стават
по-доброжелателни, но намалява тяхната
откритост и невротизъм. Това е и време на
продуктивност, опитност и експертност;
време на интегритет и генеративност.
Според Carstensen et al. (Carstensen, Turan,
Scheibe, Ram, Ersner-Hershfield, SamanezLarkin, Brooks, Nesselroade, 2011) с увеличаване на възрастта се променят емоционалните преживявания, като има тенденция
да се изпитват повече положителни такива,
отколкото негативни. В значителна степен
намалява изпитването на стрес, безпокойство и гняв (Stone, Schwartz, Broderick,
Deaton, 2011).
Отношението на родителите е един от
основните фактори, който оказва влияние
върху развитийните резултати и цялостното функциониране и благополучие на индивида (Darling & Steinberg, 1993). Според
R. Rohner (2016) начинът, по който индивида възприема отношението на своите
родители към себе си е от ключово значение за неговото психично функциониране,
включително и в зряла възраст. R. Rohner
(2016) дефинира възприетото приемане и
отхвърляне като двата края на дименсията
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„Топлота“. Той установява един тип приемане (топлота/обич) и три типа отхвърляне
(враждебност/агресия, безразличие/пренебрежение и недиференцирано отхвърляне),
които независимо от пол, раса, културна,
езикова, етническа принадлежност и други
подобни фактори, индивидите навсякъде
по света различават. Според личностовата субтеория на теорията за междуличностно приемане-отхвърляне (Interpersonal
Acceptance-Rejection Theory (IPARTheory)1
(Rohner, 1980; Rohner, 1986; Rohner 2004;
Rohner 2005; Rohner, 2007; Rohner, 2016),
спомените за преживяването на отхвърляне от родител (майка и/или баща) е свързано с „изкривяването“ на набор от личностни характеристики, а именно: (1) гняв,
враждебност, агресия, пасивна агресия или
проблеми със справянето с враждебността
и агресията, (2) зависимост или защитна
независимост, в зависимост от формата,
честотата, продължителността, времето
на влияние, тежестта на възприетото отхвърляне, (3) увредена самооценка, (4) увредена себе-адекватност, (5) емоционална
неотзивчивост, (6) емоционална нестабилност, и (7) негативен мироглед. Този набор
от личностни характеристики формира общото психологическо (не)приспособяване
на индивида. Психологичното приспособяване се дефинира като емоционалните, когнитивните, перцептивните, мотивационните предиспозиции на индивида да реагира
по специфичен начин в различни ситуации
(Rohner, 2007). Това му помага да функционира по оптимален начин в средата си.
Родителското приемане или отхвърляне,
възприето от индивида, има значително
влияние върху психологичното му приспособяване (Rohner, 1994; Rohner, Khaleque,
2015). Това е и един от основните постулати на IPARTheory – спомените от детството
за преживяване на приемане/отхвърляне от
родителите са свързани с форма на психологическото приспособяване-неприспособяване в зряла възраст.
1
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Важно е да отбележим, че IPARTheory
изследва по отделно влиянието на двете
родителски фигури (майката и бащата) и се
установява, че бащиното приемане е почти толкова важно колкото е и майчиното
(Rohner, 1998; Rohner & Veneziano, 2001).
Възприетото отношение на бащата и на
майката може да имат различен принос за
психологичното приспособяване на индивидите (Veneziano, 2000).
Взаиморъзката между родителската
топлота и психологичното приспособяване на индивидите се изследва в различни
етнически групи и култури. Проведени са
стотици изследвания, които я потвърждават (Khaleque, Ali, 2017). Около 60%
до 80% от изследваните деца и възрастни
дават отговори, които са в унисон с постулатите на личностовата субтеория (Rohner,
2016; Khaleque, Ali, 2017). Метаанализ от
43 проучвания от цял свят показва, че независимо от културните, етническите или
географските различия, около 26% от вариативността в психологическото приспособяване се дължи на възприетата родителска топлота (Khaleque & Rohner, 2002).
Общо дванадесет мета-анализи, които се опират на 551 изследвания от 31
държави, са направени, за да се проверят основните постулати на Теорията за
междуличностното приемане-отхвърляне
(Khaleque, Ali, 2017). Данните от тези анализи потвърждават централни допускания
на теорията. Спомените за възприеманото
родителско приемане-отхвърляне в детска възраст са взаимосвързани със същата
форма на психологическо приспособяваненеприспособяване при възрастни, както и
през периода на детството, макар и в помалка степен (Khaleque, 2007; Rohner &
Khaleque, 2010). Възприетото родителско
приемане-отхвърляне се асоциира не само
с цялостното психологическо (не)приспособяване, но и със седемте отделни личностни диспозиции. Тези взаимовръзки са
универсални. Установява се, че те се про-

Това е новото име на теория за родителското приемане-отхвърляне (Parental Acceptance-Rejection
Theory (PART).
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явяват независимо от фактори като етническа принадлежност, раса, пол и др.под.
(Rohner, 2004).
Към 2016 в Роунър Център за изследване на междуличностно приемане-отхвърляне са архивирани повече от 4400
изследвания, проведени в целия свят. От
една страна това е сериозна емпирична
проверка на верността на този постулат,
от друга страна тази взаимовръзка е проучена в множество различни общества и
етнически групи. Нещо, обаче, което прави
впечатление в многобройните изследвания
е, че данните, които се предоставят за индивидите в зряла възраст, обикновено са
обобщени за целия период на зрелостта,
от ранна до късна зрялост (Khaleque, Ali,
2017; Ali, Khaleque, Rohner, 2015; Khaleque,
& Rohner, 2013; Khaleque, Rohner, 2002;
Khaleque & Rohner, 2011; Khaleque &
Rohner, 2012). Няма предоставени анализи
в зависимост от възрастта на изследваните
лица. Изследваните лица в зряла възраст
са предимно в ранна зряла възраст (Khan,
Hassan, Husain & Gul, 2011; Cheng, Gruhn,
2014; Sultana, & Khaleque, 2015; Hussain &
Munaf, 2012; Parmar & Rohner, 2005; Kim &
Rohner, 2003). В метаанализа на Khaleque
& Rohner (2013) възрастта на участниците
е между 17–67 години, но средната възраст
е 24 години. В Khaleque & Rohner (2012)
в 66 изследвания с 4846 изследвани лица
на възраст 18–89 години, средната възраст
е 28 години. 28 години е средната възраст
и в анализа на Khaleque & Rohner (2011),
където участват 1370 изследвани лица на
възраст 18–89 години. В метаанализ на Ali,
Khaleque & Rohner (2015) от 220 изследвания, проведени с участници от 23 националности, само 27 изследвания са с участници над 40-годишна възраст.
За България вече имаме данни за хора
в ранна зряла възраст (20–40-годишни)
(Колчева, 2018). Резултатите показват, че
както възприетото майчино приемане-отхвърляне, така и бащиното, се асоциират
с психологическото приспособяване на
индивидите в ранна зряла възраст. Тези
взаимовръзки са значими като са по-силно
изразени при 20-годишните в сравнение с
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30 годишните. Значими предиктори за психологическото приспособяване на 20-годишните са както възприетото отношение
на майката, така и на бащата, докато при
30-годишните значимо влияние има само
възприетото отношение на бащата.
Тези резултати поставят редица въпроси, засягащи семейната структура, ролята
на майката и бащата в развитието на децата
и влиянието им върху личността на зрелия
индивид. Интересна е и развитийната динамиката на изследваните конструкти през
различните периоди на зрелостта.

Цели
Целта на настоящата разработка е да потърси отговори на следните изследователски въпроси:
1. Каква е взаимовръзката между възприеманото родителско приемане-отхвърляне и психологическото приспособяване
на българи в средна зряла възраст?
2. Какво е влиянието на възприеманото
бащино приемане-отхвърляне върху
психологичното приспособяване на
индивидите в сравнение с майчиното?
Възрастовия период, който изследваме е
средна зряла възраст – 40–60 годишни. Тъй
като възрастовия диапазон е широк, някои
от анализите включват разделяне на участниците на две възрастови групи 40-годишни (40–49 год.) и 50-годишни (50–60
год.). Допълнително основание за анализ
и по възрастови групи са данни от предишни изследвания (Rohner & Khaleque,
2010; Khaleque & Rohner, 2011; Khaleque &
Rohner, 2012), според които има различия
в изследваните взаимовръзки в зависимост
от възрастта на изследваните лица.

Хипотези
1. Очакваме положителна взаимовръзка
между възприетото майчино и бащино
приемане и психологичното приспособяване на младите възрастни.
2. Очакваме различия между 40-годишните и 50-годишните по отношение на
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взаимовръзките между възприетото
майчино и бащино приемане и психологичното приспособяване.

Методи на изследването
1. Въпросник за оценка на родителското приемане-отхвърляне/контрол за
възрастни (Parental Acceptance Rejection
Questionnaire/Control, Adult (PARQ/C,
Adult)
Въпросникът за оценка на родителското
приемане-отхвърляне за възрастни е инструмент, чрез който лицата ретроспективно оценяват своето усещане за приемане
или отхвърляне от своите родители, когато
самите те са били в детска възраст. Негов
автор е Ronald Rohner (Rohner & Khaleque,
2005). Предназначен е за лица на възраст от
18 г. до края на живота. Има две форми, чрез
които изследваните лица оценяват своята
майка и своя баща. Формите на въпросника
за майката и бащата са идентични, с изключение на смяната на рода, за да бъдат отнесени към поведението на съответния родител. И двете форми съдържат инструкция за
изследваните лица, в която им се казва да си
помислят за начина, по който съответният
родител се е отнасял към тях, когато са били
на възраст между 7 и 12 г., като тази възраст
е ориентировъчна. Всяка от формите на въпросника включва 5 идентични субскали:
1. Топлота/Обич (Warmth/Affection) – отнася се до взаимоотношенията между
родител и дете, в които родителите се
възприемат като безрезервно даващи
обич. Приемащият родител като цяло
харесва детето си, одобрява неговата
личност и се интересува от неговите занимания и благосъстояние.
2. Враждебност/Агресия (Hostility/Aggression) – оценява дали индивидът вярва,
че неговият родител е гневен, жесток
или недоволен от него или смята, че има
намерение да го нарани физически или
вербално.
3. Безразличие/Пренебрежение (Indifference/Neglect) – дали индивидът възприема родителя си като незагрижен и незаинтересован от него.
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4. Недиференцирано отхвърляне (Undifferentiated Rejection) – дали индивидът
възприема родителя си като отхвърлящ, но когато това не е ясно изразено
като враждебно, агресивно или пренебрегващо.
5. Контрол (Permissiveness/Strictness) –
дали родителят се опитва да регулира,
контролира или ръководи поведението
на децата си.
Въпросникът е преведен на български
език съобразно изискванията за превод
на психометрични инструменти (Колчева,
Борисова, 2014). Изследвани са и неговите
психометрични характеристики (Колчева,
Джалев, 2017).
2. Въпросник за оценка на личността
(Personality Assessment Questionnaire,
Adult (PAQ, Adult)
Личностовият въпросник е създаден от
Ronald Rohner (Rohner & Khaleque, 2005),
с цел изследване на личното възприятие на
индивидите за самите себе си. Оценява се
личностовата приспособимост или неприспособимост, като това е общата оценка от
7 отделни субскали:
1. Враждебност/Агресия
(Hostility/Aggression) – включва оценяването на
враждебни чувства, агресивни поведения, както и проблеми с контролирането
на враждебност и агресия.
2. Зависимост (Dependency) – вътрешно
усещано желание или копнеж за емоционална подкрепа, грижа, ком форт,
внимание от значимите други и/или фигурите на привързаност.
3. Самооценка (Self-Esteem) – отнася се до
общата емоционална преценка, която
индивида прави за себе си по отношение на стойност или ценност.
4. Себе-адекватност (Self-Adequacy) –
преценките, които индивидите правят
по отношение на своята компетентност
или способност да изпълняват дейности, свързани с ежедневното им функциониране.
5. Емоционална отзивчивост (Emotional
Responsiveness) – способността индиви-
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дите да изразяват емоциите си свободно
и открито, разкрива се от спонтанността и лекотата, с която един човек е в
състояние да откликне емоционално на
друг човек.
6. Емоционална стабилност (Emotional
Stability) – устойчивост на настроението, способност да се издържат малки неуспехи и трудности без да се разстройват емоционално.
7. Мироглед (Worldview) – цялостната
(често невербализирана) оценка на живота, вселената или самата същност на
съществуването като повече или помалко положителна или отрицателна.
Въпросникът е преведен на български
език съобразно изискванията за превод
на психометрични инструменти (Колчева,
2017). Инструментът е с много добри психометрични характеристики.
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Изследвани лица
В изследването участват 284 изследвани лица на възраст между 40–60 години
(X = 47,26, SD = 3,71). Извадката не е балансирана по пол. Преобладават жените –
260 (91,5%). Броя на мъжете е 24 (8,5%). В
извадката участват представители на 6 етнически групи, но преобладаващата част от
тях са от български произход (275; 96,8%).
По няколко представители има с турска,
австрийска, арменска, британска и руска
етническа принадлежност. По-голяма част
от участниците са с висше образование
(230; 81%), трудово заети (221; 77,8%) и
изповядващи православно християнство
(227; 79,9%). Повече от половината (216;
76%) са семейни (171; 60,2%) или живеят
с партньор на семейни начала (45; 15,8%).
Всички данни са представени по-детайлно
в таблица 1.

Таблица 1
Разпределение на участниците в изследването по пол, възраст, образование,
трудова заетост, семеен статус, религиозна и етническа принадлежност
Table 1
Distribution of participants in the research by gender, age, level of education,
employment, religion and ethnicity
Брой
Пол

Процент

мъже

24

8,5%

жени

260

91,5%

4
Възраст

40–60 години

284

100%

Възрастова
група

40–49

239

84,2%

50–60

45

15,8%

2

0,7%

средно

52

18,3%

висше

230

81,0%

основно
Образование

безработен
Трудова заетост

трудово зает
друго (напр. на свободна практика)

36

12,6%

221

77,8%

27

9,5%
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Таблица 1
Table 1
семеен(а), живее със съпруг(а)

Семеен статус

171

60,2%

несемеен(а), живее с партньор на
семейна начала

45

15,8%

никога не женен/омъжвана

31

10,9%

разведен(а)

32

11,3%

5

1,8%

227

79,9%

30

10,6%

протестантство

4

1,4%

католицизъм

3

1,1%

ислям

3

1,1%

агностик

2

0,7%

луциферианство

1

0,4%

14

4,9%

275

96,8%

турци

4

1,4%

австрийци

2

0,7%

арменци

1

0,4%

британци

1

0,4%

руснаци

1

0,4%

вдовец(а)
православно християнство
атеизъм
Религиозна
принадлежност

няма данни
българи
Етническа
принадлежност

За целите на статистическите анализи изследваните лица са разделени на две
възрастови групи – 40-годишни (40–49 г.) и
50-годишни (50–60 г.).

Процедура на изследването
В изследването се използват самооценъчни въпросници. Участниците са помолени да попълнят комплектът въпросници.
Въпросниците са представени в следния
ред: Въпросник за родителско приеманеотхвърляне, форма за майката, Въпросник
за психологическо приспособяване, Въ-

просник за родителско приемане-отхвърляне, форма за бащата, бланка с демографски данни. Двете версии на въпросника за
оценка на родителско приемане-отхвърляне са разделени от личностовия въпросник,
за да се намалят ефектите на отговаряне в
зависимост от вече даден отговор.
Изследваните лица са подбрани на случаен принцип, като са помолени да попълнят въпросниците, при условията на спазване на тяхната анонимност. Разяснени са
им накратко целите на изследването, гарантира им се, че данните ще се използват
единствено с изследователска цел.
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Резултати
Средният бал за възприетото приемане-отхвърляне на майката (Х = 109,42,
SD = 41,70) показва, че индивидите от тази
извадка са изпитали, средно, повече приемане от срана на майката, отколкото отхвърляне. 64 (22,5%) от изследваните лица
имат общ бал по въпросника за майката,
който е над 140 точки, което свидетелства,
че те се оценяват като преживяли значително повече отхвърляне отколкото приемане
от страна на своята майка.
Средният бал по въпросника за бащата
(Х = 115,82; SD = 44,75) показва, че изследваните лица са получили повече приемане от бащата отколкото отхвърляне.
85 (29,9%) от участниците са получили
резултат над 140, който означава, че те се
оценяват като преживяли повече бащино
отхвърляне отколкото приемане.
Средният бал по въпросника за психологическо приспособяване (Х = 128,61;

SD = 31,30) показва, че психологическото
приспособяване на участниците е със средни стойности. 53 (18,7%) от изследваните
лица имат резултат над 157 точки, което
свидетелства за по-голяма степен на психологическа неприспособимост.
Впечатление правят данните за хората,
които се самооценяват като възприемали
повече вид отхвърляне от своите родители, както и тези, които са с по-ниско ниво
на психологическа приспособеност. Поподробен анализ показва, че около 10% са
изследваните лица, които са възприемали
някой от родителите си като отхвърлящ и
са психологически неприспособени (9,9%
е за отношението от майката и 10,9% за отношението към бащата).
Средните стойности и стандартните отклонения за възприетото майчино и бащино приемане-отхвърляне, както и за психологическото приспособяване на изследваните лица, включително разпределени по
пол и възраст, са представени в таблица 2.

Таблица 2
Описателна статистика на общите балове за възприемано родителско
приемане-отхвърляне и психологическо приспособяване
Table 2
Descriptive statistics of total scores of perceived parental
acceptance-rejection and psychological adjustment
Общ бал

Възприето приеманеотхвърляне, майка

Възприето приеманеотхвърляне, баща

Психологическо
приспособяване

Общо

Мъже

Жени

Възрастова
група

Х

SD

Х

SD

Х

SD

40–60

109,42

41,70

105,33

33,63

109,79

42,40

40–49

112,13

42,22

107,53

33,43

112,53

42,93

50–60

94,98

35,93

97,00

36,97

94,73

36,27

40–60

115,82

44,75

128,88

40,75

114,62

44,98

40–49

119,03

45,36

138,47

37,22

117,35

45,68

50–60

98,76

37,38

92,40

34,84

99,55

38,02

40–60

128,61

31,30

125,54

35,28

128,89

30,97

40–49

130,57

31,43

129,79

34,01

130,64

31,28

50–60

118,18

28,71

109,40

39,27

119,28

27,58
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Взаимовръзката между възприетата
майчина и бащина топлота и психологическото приспособяване
Резултатите показват статистически значими положителни корелации между психологическото приспособяване на индивида
и възприетото майчино (r = 0,400, p < 0,00)
и бащино приемане-отхвърляне (r = 0,315,
p < 0,00). Високите балове (отхвърляне)
както по скалата за майката, така и за бащата позитивно корелират с общото психологическо неприспособяване на изследваните лица (таблица 3.).
Резултатите на ниво възрастови групи
показват интересна тенденция – с нарастване на възрастта очакваните взаимовръзки
продължават да са значими и да се проявяват. При 40-годишните значими са взаимовръзките както между възприеманото
отношение от майката и психологическото
приспособяване (r = 0,383; p < 0,000), така и
на бащата (r = 0,305; p < 0,000). При 50-годишните тази взаимовръзка е значима само
по отношение на майчината фигура. Неочакван резултат е обаче по-високото ниво на
взаимовръзката между възприеманото приемане-отхвърляне от майката и психологическото приспособяване при 50-годишните
(r = 0,416; p < 0,004) в сравнение с 40-годиш-

От представените по-горе резултати
се наблюдават някои различия в средните стойности в зависимост от пола и
възрастта на изследваните лица. Не се
наблюдават значими различия по отношение на начина, по който мъжете и жените
възприемат отношението на своите майки (t = -0,501, p = 0,617) или своите бащи
(t = 1,497, p = 0,136) към тях, както и по отношение на тяхното психологично приспособяване (t = -0,501, p = 0,617). Отчитат се,
обаче значими различия в начина, по който
40-годишните и 50-годишните възприемат
отношението на своите майки (t = 2,556,
p = 0,011) и своите бащи (t = 2,823,
p = 0,005). Също така отчитаме и значима разлика в начина, по който двете възрастови групи самооценяват нивото си на
психологично приспособяване (t = 2,458,
p = 0,015), като резултатите са малко по-високи при 40-годищните (130,64), отколкото
при 50-годишните (118,17). Това означава, че 50-годишните се самооценяват като
по-добре приспособени, отколкото 40-годишните. Трябва, обаче да отбележим, че
въпреки тези значими различия във възрастов план и 40- и 50-годишните като цяло се
възприемат приети и са добре психологически приспособени.

Таблица 3
Корелации между общите балове за възприемано родителско приемане-отхвърляне
за двамата родители и психологическото приспособяване на изследваните лица
Table 3
Correlations of total scores of perceived parental acceptance-rejection by
both parents and the psychological adjustment
Психологическо приспособяване

Общ бал

Възприето приеманеотхвърляне, майка

Възприето приеманеотхвърляне, баща

40–60 г.

40–49 г.

50–60 г.

r

,400**

,383**

,416**

p

,000

,000

,004

N

284

239

45

r

,315**

,305**

,253

p

,000

,000

,094

N

284

239

45

** Значима корелация ниво на значимост 0,01
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ните (r = 0,383; p < 0,000). Резултатът е неочакван, тъй като редица предишни изследвания (Khaleque, Ali, 2017; Khaleque & Rohner,
2013; Khaleque & Rohner, 2002; Khaleque &
Rohner, 2011; Khaleque, & Rohner, 2012) установяват намаляване на силата на тези взаимовръзки с увеличаване на възрастта на
изследваните лица. R.Rohner (Rohner, 2016;
Rohner, Khaleque, 2011) постулира, че тези
взаимовръзки са валидни през целия живот,
като са най-силни в детска възраст и по-слаби при възрастни. (Таблица 3.)
Възприеманото топло и приемащо отношение на родителите се разглежда като силен протективен фактор по отношение на

проявата на негативни личностови диспозиции. Наблюдават се статистически значими отрицателни корелации между скалите за Топлота/Обич във версията за майка
(r = -0,335; p < 0,00) и за баща (r = -0,251;
p<0,00) и психологическата неприспособимост на изследваните лица. Това означава,
че колкото повече нарастват резултатите
по скалата Топлота/Обич, толкова повече
намаляват резултатите по скалата за психологическо приспособяване, тоест толкова
по-приспособими са индивидите.
Във възрастов план, обаче картината е
по-различна. Значими взаимовръзки между
възприеманото майчино и бащино приема-

Таблица 4
Корелации между общите балове за възприемано родителско приемане-отхвърляне
за двамата родители и психологическото приспособяване на изследваните лица,
разпределени по възрастови групи
Table 4
Correlations of total scores of perceived parental acceptance-rejection by
both parents and the psychological adjustment split by age of the participants
Родител

топлота/
обич

враждебност/
агресия

майка

Психологическо приспособяване

Скали
Възрастова група

безразличие/
пренебрежение

недиференцирано
отхвърляне

контрол

40–60 г.

40–49 г.

50–60 г.

r

-,335**

-,340**

-,235

p

,000

,000

,120

N

284

239

45

r

,373**

,341**

,491**

p

,000

,000

,001

N

284

239

45

r

,349**

,335**

,328*

p

,000

,000

,028

N

284

239

45

r

,419**

,396**

,477**

p

,000

,000

,001

N

284

239

45

r

,175**

,150*

,353*

p

,003

,020

,018

N

284

239

45
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Таблица 4
Table 4

топлота/
обич

баща

враждебност/
агресия

безразличие/
пренебрежение

недиференцирано
отхвърляне

контрол

r

-,251**

-,263**

,007

p

,000

,000

,965

N

284

239

45

r

,271**

,249**

,386**

p

,000

,000

,009

N

284

239

45

r

,297**

,279**

,245

p

,000

,000

,105

N

284

239

45

r

,335**

,311**

,446**

p

,000

,000

,002

N

284

239

45

r

,095

,099

,162

p

,112

,128

,289

N

284

239

45

** Значима корелация ниво на значимост 0,01
* Значима корелация ниво на значимост 0,05

не и психологическото приспособяване на
изследваните лица има само при 40-годишните, но не и при 50-годишните. Това е интересен и неочакван резултат. Почти всички субскали, измерващи различните прояви
на възприемано отхвърлящо отношение
(враждебност/агресия, безразличие/пренебрежение и недиференцирано отхвърляне)
и от двамата родители, и при 40-годишните, и при 50-годишните, значимо корелират
положително с по-ниско ниво на психологическа приспособимост (изключение е
скалата безразличие/пренебрежение за бащата при 50-годишните) (таблица 4.).
Възприетата майчина и/или бащина
топлота и психологическото приспособяване на българи в средна зряла възраст
Вторият изследователски въпрос, дали

възприетата майчина или бащина топлота
е по-определяща по отношение на психологическото приспособяване, проверяваме чрез множествена регресия. Първият
модел, който е проверен е само с двете
променливи възприемано отношение от
майката и от бащата. Моделът е значим
(F(2, 281) = 30,753; p < 0,000) и обяснява
17,4% от общата вариация. Ако в модела е
включено само възприеманото отношение
на майката се обясняват 15,7% от вариацията, докато при възприеманото отношение
на бащата процентите са 9,6%.
Проверка на същия модел е направена и по отделно за двете възрастови групи – 40-годишни и 50-годишни. И двата
проверени модели са валидни, като данните са съответно – за 40-годишните (F(2,
236) = 24,371; p < 0,000); за 50-годишните
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Таблица 5
Регресионен анализ: възприемано майчино и бащино приемане-отхвърляне
като предиктори за психологическото приспособяване
Table 5
Regression analysis: perceived maternal and paternal acceptance-rejection
as predictors of subjects’ psychological adjustment

50–60

40–49

40–60

Възраст

Независими
променливи

Бета
коефициенти

t

p

възприето приеманеотхвърляне, майка

0,324

5,240

0,000

възприето приеманеотхвърляне, баща

0,158

2,564

0,011

възприето приеманеотхвърляне, майка

0,309

4,715

0,000

възприето приеманеотхвърляне, баща

0,173

2,637

0,009

възприето приеманеотхвърляне, майка

0,613

2,599

0,013

възприето приеманеотхвърляне, баща

-0,243

-1,032

0,308

(F(2, 42) = 5,038; p < 0,011). Процентът на
обяснена вариация при изследваните лица
на възраст 40–49 години (16,4%) е близък
до този в групата 50–60 годишни (15,5%).
Трябва да отбележим, че значим предиктор за психологическото приспособяване
на индивидите в групата 50–60 годишни е
само възприеманото отношение на майката, но не и на бащата (таблица 5.).
Проверени бяха модели и с други демографски характеристики (семеен статус,
вид трудова заетост, ниво на образование).
Оказа се, че общия проверен модел е значим (F(5, 278) = 16,915; p < 0,000) с 21,90%
обяснена вариация. Типа семеен статус
и трудова заетост са значими фактори по
отношение на нивото на психологическо
приспособяване. Нивото на образование,
обаче не оказва значимо влияние. Влиянието на тези допълнителни фактори, обаче е
значимо само при 40-годишните (F(5, 233)

= 13,745; p < 0,000), но не и за изследваните лица на възраст над 50 години (F(5, 39)
= 2,215; p < 0,072). Процентът на обяснена
вариация при изследваните лица на възраст 40–49 години е 21,10% (таблица 6.).
В резултат на проверката на различни
модели и включването на стъпки в различна последователност, променливите
възприето приемане-отхвърляне от майката и възприето приемане-отхвърляне от
бащата, може да заключим определено, че
влиянето на отношението на майката е с
по-голяма сила както за психологическата
приспособимост на 40-годишните, така
и на 50-годишните. Влиянието само на
възприетото отношение на майката в проценти обяснена вариация е 14,3% и 15,4%,
съответно при групата 40-годишни и групата 50-годишни. Възприетото отношение
на бащата е значимо само при групата на
40-годишните и процентите са едва 8,9%.

380 Personality and Individual... Personality and Charactе...

Psychological Research, Vol. 22, Nо 2, August 2019

Таблица 6
Регресионен анализ: възприемано майчино и бащино приемане-отхвърляне,
семеен статус, ниво на образовани и вид трудова заетост като предиктори за
психологическото приспособяване
Table 6
Regression analysis: perceived maternal and paternal acceptance-rejection,
marital status, level of education and type of employment as predictors of
subjects’ psychological adjustment

50–60

40–49

40–60

Възраст

Независими
променливи

Бета
коефициенти

t

p

възприето приеманеотхвърляне, майка

0,267

4,339

0,000

възприето приеманеотхвърляне, баща

0,180

2,990

0,003

семеен статус

0,111

2,074

0,039

тип трудова заетост

-0,185

-3,475

0,001

ниво на образование

-0,084

-1,565

0,119

възприето приеманеотхвърляне, майка

,251

3,847

0,000

възприето приеманеотхвърляне, баща

,190

2,975

0,003

семеен статус

,102

1,744

0,082

тип трудова заетост

-,194

-3,315

0,001

ниво на образование

-,101

-1,714

0,088

възприето приеманеотхвърляне, майка

0,550

2,143

0,038

възприето приеманеотхвърляне, баща

-0,165

-0,649

0,520

0,117

0,740

0,464

тип трудова заетост

-0,046

-0,297

0,768

ниво на образование

-0,073

-0,483

0,632

семеен статус

Дискусия
Целта на изследването беше да се изследва
взаимовръзката между възприетото майчино и бащино приемане-отхвърляне и психологическото приспособяване на българи
в средна зряла възраст. Като цяло, тази извадка от изследвани лица възприема и двамата си родители като обичащи и даващи
топлота, което е съвместимо с резултатите
от други изследвания (Rohner, Khaleque,

2015). Тези резултати подкрепят постулатите и откритията на IPARTheory, че индивидите по света, обикновено възприемат
повече приемане, отколкото отхвърляне от
своите фигури на привързаност, в случая
майката и бащата (Rohner, Khaleque, 2005;
Veneziano, 2000; Veneziano, 2003).
Като цяло, индивидите в настоящата извадка са добре психологически приспособени. 18,7% се самооценяват като по-скоро
психологически неприспособени. Това е

Личност и индивидуални... Личност и характ...

малко над границите, които се споменават
в други изследвания (8% – 16%) (Rohner,
Bourque, Elordi, 1996; Veneziano, Rohner,
1998). Трябва, обаче да отбележим, че тези
резултати са предимно от изследвания с
хора в по-ранна зряла възраст. Както бе отбелязано, много малко изследвания обхващат хора в средна зряла възраст. Този процент е доста по-нисък за българи в периода
на ранната зрялост – 8,6% (Колчева, 2018).
Проучаването показва, че възприетото
родителско приемане в детството се свързва с психологичното приспособяване на
индивида в средна зряла възраст, както и
обратното – колкото повече изследваните
лица възприемат родителите си в детството за отхвърлящи, толкова по-психологически неприспособени са те. Това откритие е
в унисон с резултатите от предишни проучвания (Rohner et al., 2007). Тази взаимовръзка се запазва след контролиране на
демографски променливи. Резултатите са
подобни на тези от предишни изследвания
и подкрепят откритията на IPARTheory за
универсалната връзка между родителското
приемане и психологическото състояние
на индивида (Rohner, 2004; Rohner, Britner,
2002).
Резултатите показват, че психологическото приспособяване на изследваните
лица се свързва с бащиното и майчиното
приемане. Това откритие е в съответствие
с предишни проучвания в други културни
среди (Khaleque, & Rohner, 2011; Khaleque,
& Rohner, 2012; Rohner & Khaleque, 2010;
Veneziano, 2000). Във възрастов план, обаче отчитаме неочакван резултат – по-високо ниво на взаимовръзката между възприеманото приемане-отхвърляне от майката
и психологическото приспособяване при
50-годишните в сравнение с 40-годишните. Резултатът е неочакван, тъй като редица предишни изследвания (Khaleque, Ali,
2017; Khaleque & Rohner, 2013; Khaleque,
& Rohner, 2012; Khaleque, & Rohner, 2011;
Rohner & Khaleque, 2010; Khaleque &
Rohner, 2002) установяват намаляване на
силата на тези взаимовръзки с увеличаване
на възрастта на изследваните лица и получения резултат не е в унисон с тях. Трябва,

Психологични изследвания, Том 22, кн. 2, Август 2019 381

обаче да отбележим, че малко от тях са с
фокус хора в средна зряла възраст.
Когато резултатите за майката и бащата
се вписват едновременно в множествена
регресия, за да се изследва чие възприето
родителско приемане-отхвърляне е по-значимо за психологичното приспособяване,
и майчиното, и бащиното отношение са
значим фактор, като това на майката е с поголяма сила. Данни от предишно изследване (Колчева, 2018) при българи в ранна
зряла възраст показват по-голямо влияние
на възприетото приемане-отхвърляне от
бащата.
Анализ на ниво възрастови групи разкрива една по-различна картина. Възприеманото отношение от страна на майката
е значим фактор и при 40-годишните, и
при 50-годишните изследвани лица, докато възприеманото приемане-отхвърляне от
бащата е значимо само при 40-годишните,
но не и при 50-годишните. Значими предиктори за психологическото приспособяване на 20-годишните са както възприетото
отношение на майката, така и на бащата,
докато при 30-годишните значимо влияние има само възприетото отношение на
бащата (Колчева, 2018). Veneziano (2003)
предлага, че относителното влияние на
бащиното и майчиното поведение варира
измежду различните културни групи като
функция на различното приспособяване,
уникалните исторически, културни и социоикономически фактори. Обяснения на
наблюдаваните взаимовръзки може да търсим и в конструкцията на бащинството и
майчинството в българската културна среда. Тези промени във влиянието на възприетото майчино и/или бащино отношение,
предполагаме, че може да са свързани с
промените, които настъпват в отношенията между родители и техните пораснали
деца. Част от изследваните лица може да
се грижат за вече доста възрастните си
родители или да са загубили някой или и
двамата от тях. Тези събития също предполагат преосмисляне на отношенията с родителите и може да оказват влияние върху
получените резултати. Резултатите подкрепят важността да се разглеждат по отделно
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влиянията на бащата и на майката, когато
е възможно. Тези открития са отчасти съвместими с предишни изследвания (Dwairy,
2010; Khaleque, & Rohner, 2011; Khaleque,
& Rohner, 2012; Rohner & Britner, 2002).
Около 17,4% от вариативността в общото психологическо приспособяване се обясняват чрез възприетото майчино и бащино
приемане-отхвърляне за цялата извадка.
Процентите за групата 40-годишни (16,4%)
и 50-годишни (15,5%) са дори по-ниски.
Тези проценти са по-ниски от данни, представени в предишни изследвания с други
култури, при които около 26-46% от психологическото приспособяване се обясняват
с възприетото родителско приемане-отхвърляне (Khaleque & Rohner, 2002; Rohner
et al., 1996; Veneziano & Rohner, 1998). За
България, процентите от вариативността
в общото психологическо приспособяване, които се обясняват чрез възприетото
майчино и бащино приемане-отхвърляне
са доста по-високи за хора в ранна зряла
възраст (20-40 годишни) – 25,8%. За 20-годишните (30,6%) в сравнение с 30-годишните (13,9%) (Колчева, 2018).
За разлика от регресионните модели за
изследване на кое възприето родителско
приемане-отхвърляне е по-значимо за психологичното приспособяване на изследваните лица майчиното и/или бащиното, в
настоящото изследване установяваме, че
влияние имат и други фактори (семеен статус и трудова заетост). При индивидите в
ранна зряла възраст (20–40 годишни) тези
фактори нямат значимо влияние (Колчева,
2018). При включването и на допълнителните фактори, процентите на обяснения
вариация са доста по-високи – 21,90% за
цялата извадка и 21,10% за групата 40-годишни. При 50-годишните моделът не е
значим. Обяснения за влиянието, или липсата на влияние, на определени фактори,
според нас се дължи на промените, които
настъпват с възрастта, както и на други
средови фактори.
Настоящето изследване има и някои
ограничения. Първо, изследването използва само самооценъчни въпросници, за да
изследва променливите, което може да до-
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веде до грешни корелации между измерените променливи (Duggal, Carlson, Sroufe
& Egeland, 2001). Второ, изследваните лица
може да имат по-ниско ниво на психологическо приспособяване поради други фактори, например, отделяне на порасналите
вече деца; адаптиране към партньора, при
напускане на децата (синдром на „празното
гнездо“); обгрижване на възрастни родители и/или съпруг(а); загуба на родител(и)
и преживяване на скръб; безработица, съкращаване от работа; други неблагоприятни средови фактори. Трето, извадката от
изследвани лица в настоящето изследване
не е балансирана по пол и възраст. Освен
това, повечето изследвани лица имат висока степен на образование, трудово са заети,
семейни са, което не отразява реалността в
България. Извадката не е репрезентативна
и в тази връзка данните не могат да се използват, за да се направят общи изводи за
българската популация на средна възраст.
Недостатък е и ретроспективния характер
на един от въпросниците, които използваме. Тук възникват редица допълнителни
въпроси: Какво си спомняме за взаимоотношенията с нашите родители, когато сме
на 20, на 30, на 40 или повече години?, Как
се променят отношенията с родителите ни
с времето?, Как се променят отношенията с родителите ни при встъпване в нови
социални роли (напр. ролята на родител,
баба/дядо)?, Как субективната оценка за
взаимоотношенията с нашите родители се
променя през призмата на взаимоотношенията с други значими фигури в нашия живот (напр. интимен партньор)? и т.н. Тези
въпроси задават редица насоки за бъдещи
изследвания. Необходимо е в бъдеще да
се проведат допълнителни изследвания с
по-големи извадки и включването на допълнителни фактори, което да предостави
една по-пълна картина за промените във
възрастов план.
Резултатите от корелационното изследване не показват дали родителското
отхвърляне всъщност води до различия в
психологическото приспособяване, нито
посочва вероятността, че участниците,
които имат психологическо неприспособя-
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ване може би възприемат своите родители
(майка и/или баща) като отхвърлящи. Освен това трябва да отчетем и множеството възрастови промени, които настъпват с
времето. Rohner & Britner (2002) съобщават за лонгитюдни доказателства, показващи, че родителското отхвърляне има тенденция да предхожда развитието на редица
проблеми, свързани с психичното здраве,
като депресия, поведенчески и социални
проблеми, злоупотреба с вещества.
Въпреки ограниченията на настоящето
проучване, то предлага емпирични доказателства за теорията, върху която се базира.

Заключение
Настоящето изследване имаше за цел да
проучи взаимовръзката между възприетото
родителско приемане-отхвърляне и психологичното приспособяване на индивидите
в средна зряла възраст. Резултатите показаха, че психологическото приспособяване
на индивидите се асоциира както с майчиното, така и с бащиното приемане-отхвърляне. Очаквано, данните свидетелстват за
различия във възрастов план. Проведеното
изследване отчасти подкрепя теоретичните допускания на Rohner (1986) за относително еднаквата важност на майчиното и
бащиното отношение. Част от получените
резултати, обаче са неочаквани. В световен мащаб, почти няма изследвания, които
включват само участници в средна зряла
възраст. Това е една ниша за множество
бъдещи изследвания. Непрекъснатото увеличаване на средната продължителност на
живот на населението в развитите страни,
поставя все повече въпроси за развитийните промени, през които минават хората с
напредване на възрастта.
Според най-продължителното проучване на човешкото развитие (Harvard Study
of Adult Development, Harvard Medical
School), участниците, които са най-удовлетворени в отношенията си в средна
зряла възраст, са тези, които са най-здрави на 80-годишна възраст. „Близките взаимоотношения, повече от пари или слава,
са това, което прави хората щастливи през
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целия им живот. Тези връзки предпазват
хората от несполуките в живота, помагат
им за забавяне на умствения и физически
спад и са по-добри предиктори на дълъг и
щастлив живот, отколкото социалния статус, нивото на интелигентност или дори гените.“ (Waldinger, 2016). Това са сериозни
основания за продължаване на изследователските търсения в тази насока.
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Резюме. Цел на представеното изследване е да се анализира връзката между субективната възраст и чертите на личността в развитийния период на преход към ранната зряла възраст. В
изследването участват млади хора, които попълват въпросници за субективната възраст и личностните черти по модела на Големите 5. Анализът на данните разкрива статистически значима връзка между субективното себевъзприятие като „по-възрастен от годините си“ и чертата
„съзнателност“. Резултатът е индикативен за процеса на психосоциално израстване в периода
на „пробуждащата се зрялост“ (18–25 г.) и начина, по който възрастовото самоопределение,
като измерение на идентичността, си взаимодейства с личностния потенциал за отговорно и
автономно поведение. Изследването допринася за обогатяването на досегашните изследвания на
диференциалната специфика на този развитиен период в български условия и определянето на
маркерите за адаптивно разрешаване на свързаните с възрастта предизвикателства.
Ключови думи: пробуждаща се зрялост; преходът към зрелостта; черти на личността; субективна
възраст; съзнателност.
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Abstract. The aim of the presented study is to analyze the reltionship between subjective age and
personality traits during the developmental transition to early adulthood. The study involves young people
who completed questionnaires about their subjective age (Kastenbaum et al., 1972) and personality traits
(Mini-IPIP Scales). Data analysis reveals a statistically significant correlation between the subjective selfperception as “older than my years” and the trait of consciousness. The result is indicative of the process
of psychosocial growth in emerging adulthood (18-25 years) and the way in which the age self-definition,
as a dimension of identity, interacts with the personal potential for responsible and autonomy behaviour.
The study contributes to enriching up-to-date research of the differential specificity of this development
period in Bulgarian sociocultural context and identifying markers for adaptive dealing with age-related
challenges.
Keywords: emerging adulthood; transition to adulthood; personality traits; subjective age; consciousness.
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Въведение
Динамиката на историческото време е
предпоставка за различия в опита на поколенията и начините на адаптивно преминавене през възрастите в човешкия
живот. Със съврeменното удължаване на
продължителостта на индивидуалното съществуване на човека възрастовата диференциация на житейския път е в процес на
трансформация. Повече хора в света доживяват до дълбока старост и същевременно
нараства продължителността и адаптивното значение на подготвителните периоди за
цялостния процес на развитие.
Пробуждаща се зрялост
Пример за подготвителен период, източник
на генерационни различия, е т. нар. пробуждаща се зрялoст, бележеща прехода от
юношеството към ранната зряла възраст и
рамкирана темпорално между 18 и 25 г. от
живота. Терминът е предложен от американски психолог Джефри Арнет на прага
на новия век в контекста на дискусиите
за удълженото психосоциално порастване
на много млади хора (Arnett, 2000). „Пробуждането“ в зрелия живот се преживява с
чувство за неопределена възрастова позиция („вече не съм дете, още не съм възрастен“) и продължаващо изследване на възможности за идентичност в контекста на
интензивна динамика на ролеви преходи и
социални връзки.
Четири революции на съвремието според Aрнет са двигателите на историческа
промяна, довела до обособяването на този
нов възрастов етап в индустриалните и
постиндустриалните общества: бързият
технологичен напредък, сексуалната революция, промяната в свързаните с пола роли
на жените и младежките движения. Нарастналите изисквания за професионална квалификация вследствие на технологизацията, удълженото време за придобиване на висше образование, по-късното установяване
на постоянна работа, създаване на семейство и раждане на първо дете, географската
мобилност и нарастналите възможности за
избор в условията на глобализация са сред
факторите, които променят „социалния ча-
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совник“ на съвременното поколение на прага на зрелия живот. Ако за поколението на
родителите 20-те години от живота са били
основополагащи за изграждането на житейската структура на пълнолетния самостоятелен човек, днес за младите им деца те са
време на продължаващи търсения на идентичност, професионално поприще, значими социални взаимоотношения, цености и
стил на живот („психоциален мораториум“
– Ериксън, 1996). Автономният стил на живот и обвързването с дългосрочни социални връзки, роли и дейности се измества към
30-те г. (Arnett, 2015).
След юношеството регулацията на индивидуалното развитие зависи в по-голяма
степен от личното самоопределение и съгласуването му с възможностите и изискванията на историческия контекст, отколкото
от графика на нормативни биологични и
социални събития. Житейските пътища на
съвременните млади хора са по-индивидуализирани и хетерогенни от гледна точка на
разписанието на ролевите преходи и чувството за постигната идентичност (Eliason,
Mortimer & Vuolo, 2015). Удълженото навлизане в света на възрастните не е универсален, а исторически и културно конструиран феномен. То характеризира култури и
социални слоеве, в които моделите на стил
на живот на възрастните са по-разнообразни и динамични и отсрочването на зрелите
роли и отговорности се толерира. По-късното обвързване с трайни социални роли
е по-вероятно при младите хора, които се
ангажират с висше образование и в някаква степен разчитат на подкрепа от страна
на родителите. Емпирични изследвания на
българската култура през последното десетилетие също дават потвърждение на периода на пробуждащата се зрялост (Ganeva,
2012; Pencheva, Papazova, 2009).
Най-важната психосоциална задача в
периода на пробуждащата се зрялост е
изкристализирането на индивидуалната
идентичност, реконструираща миналото
(детството и юношеството) и проектираща бъдещето (зрелостта) по начин, който
позволява поддържането на чувството за
времеви континуитет, цел и смисъл на жи-
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вота (Arnett, 2010, 2015; McAdams, 2013).
В условията на плурализъм на моделите
за житейски път и отслабен натиск на нормативните социално-възрастови предписания, личността с нейните умения за саморефлексия и саморегулация на развитието
придобива решаващо значение за справянето с предизвикателствата на старта на
житейския път (Wrosch & Freund, 2001).
Оттук интересът на психолозите към
развитието на личността през пробуждащата се зрялост нараства и то се раглежда
като перспективна насока на изследванията
(Roberts & Davis, 2016). У нас емпирични
изследвания с Типологичния индикатор на
Майерс-Бригс установяват значими личностни различия между между юношите,
18–25-годишните и по-възрастните (30–60
г.) (Pencheva, Papazova, ibid.; Pencheva,
Papazova, Nacheva, 2009). В сравнение с
юношите, 18–25-годишните проявяват поизразена склонност към интроверсия и разсъждение, съчетана с потребност от ред,
контрол и уважение към традициите. За
разлика от по-възрастните, при по-младите хора е установена склонност към гъвкав
и адаптивен начин на живот, спонтанност
и любознателност (Pencheva, Papazova,
2009), съзвучна с посочените от Арнет характеристики на пробуждащата се зрялост
(Arnett, 2015). По-възрастните участници
се отличават с „предпочитание към реализъм, практичност и отговорност, съчетан с
внимание към човешкия фактор и хармония
във взаимоотношенията“ (Рapazova, Moody,
Bathurst, 2015, с. 153). По-нататъшно кроскултурно изследване със същия инструмент
показва, че характерната за българите на
18–29 г. личностна конфигурация ги диференцира значимо едновременно от американските и новозеландските им връстници
(Рapazova, Moody, Bathurst, 2015, ibid).
Петфакторният личностен модел: тенденции в периода на пробуждащата се
зрялост
Резултатите от съвременни лонгитюдни, напречно-срезови и междукултурни
изследвания с Петфакторния личностен
модел очертават тенденции към по-силна
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изразеност в сравнение с юношеството на
чертата отвореност към нов опит и послабо изразено нарастване на емоционалната стабилност, сътрудничество/доброжелателност и съзнателност (Bleidom &
Schwaba, 2017). Тенденциите свидетелстват за диференциална специфика на модела
на промяна на чертите на личността през
развитийния преход от юношеството към
ранната зряла възраст. Обяснителният механизъм на промяната се свързва със засиления процес на експлорация на идентичността и нейната ориентация към бъдещето
във връзка с проучването на възможности
за житейски път, стил на живот и очакванията за нови социални роли, отговорности
и области на реализация (Христова, 2002).
Включването на бъдещето в мотивационното поле на идентичността означава, че
за оформянето на чертите на личността
допринасят усилията за саморегулация на
житейския път чрез преследване на значими лични цели и промяна на поведението с оглед на бъдещи, „възможни Азове“
(Markus & Nurius, 1986). Интересно е да се
отбележи, че за самите млади хора факторите, които определят прехода към същинската зрялост, са не толкова демографски
(свързани с изпълнение на нормативни
социални роли), а по-скоро отнасящи се до
самостоятелното личностно функциониране - поемане на отговорност за себе си, вземане на самостоятелни решения, финансова независимост (Arnett, 2000). Разбирането е в унисон със социално-възрастовите
стереотипи за автономията като същностен
аспект на психосоциалната зрялост.
Субективна възраст
Информативен показател за индивидуалните различия в развитието и степента на
придвижване към зрялост е субективното
възприемане и преживяване на възрастта, означавано като субективна възраст
(Kastenbaum, Derbin, Sabatini & Artt, 1972)
или възраст на идентичността (Cutler,
1982). Субективната възраст обединява индивидуалния смисъл и значение на ефектите на изминалото време с прогнозите за
бъдещето и поддържа чувството за себе-
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тъждественост, съгласувайки настъпилите
и очакваните промени в Аза. Тя се отнася до свързаните с възрастта категории и
референтни групи, спрямо които човек се
самоопределя и с които се идентифицира
(дете, юноша, младеж..., по-млад/по-възрастен в сравнение с...).
Макар и често определяна еднодименсионално като „възрастта, на която човек
се чувства“, субективната възраст е многомерен конструкт. Поради иманентната
й относителност, тя може да варира в зависимост от референтната рамка: „млад/
стар“ за какво, „по-млад/по-възрастен“ от
кого. Кастенбаум и колеги (Kastenbaum,
Derbin, Sabatini & Artt, ibid.) диференцират
различни измерения: на колко години човек се чувства; на колко години преценява,
че изглежда; като колко годишен мисли, че
действа; интересите му с тези на коя възрастова група/поколение съвпадат. Друг
изследван аспект e желаната възраст – на
каква възраст човек би искал да е, относителната възрастова идентификация – дали
човек се чувства по-млад, по-възрастен
или колкото връстниците си, както и сравненията между начина, по който той се самоопределя възрастово и начина, по който
другите го определят.
Натрупани са доказателства, че субективната възраст прогнозира по-добре психичното, когнитивното, социалното и физическото функциониране, дори продължителността на живота в сравнение с броя
навършени години (Rippon & Steptoe, 2015;
Launeanu & Hubley, 2009). Установената
динамика в разминаването й с хронологичната възраст във времето на живота показва, че тя не е статичен конструкт (Rubin &
Berntsen, 2006; Stephan, Caudroit, Jaconelli,
Terracciano, 2014). Между хронологичната
и субективната възраст е налице негативна
линейна връзка: на колкото повече години
са хората, толкова по-млади се самоопределят възрастово. Точката на преобръщане
от субективно по-възрастен към по-млад
човек е на 25, 5 г. (Galambos, Turner, TiltonWeaver, 2005). Ако от средата на 20-те години от живота се наблюдава стабилна
тенденция към по-подчертано субективно
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„подмладяване“, то през юношеството и
пробуждащата се зрялост много хора се самоопределят като „по-големи“ от годините
си (Kotter-Grühn, Kornadt, Stephan, 2016).
Отклонението от хронологичната възраст е
най-слабо изразено през младостта, обикновено с малко повече от година (Linder &
Nosek, 2018).
Актуално изследване предлага по-нюансирана динамика и показва, че за увеличено разминаване между хронологичната
и субективната възраст при 18–22 годишните допринасят отклоненията в субективно преживявания всекидневен стрес
(Bellingtier & Neupert, 2018). Младите
хора, които се възприемат като общо постресирани, определят себе си с 5 години
по-възрастни от годините си. Ефектът на
всекидевните стресори е кумулативен –
всеки следващ кара младите да се чувстват
с година по-възрастни. На риск от по-изразеното субективно „състаряване“ са изложени онези, които все още са в търсене
на идентичност и не се идентифицират
с определена възрастова категория. При
връстниците им с чувство за установена
идентичност подобен ефект не се наблюдава. Посочването на 5 нови стресора в рамките на деня от хората, които все още са в
процес на изследване на възможностите за
идентичност, се съпрожда със субективно
„състаряване“ от 11 години.
Едно интересно изследване на хронологичната вързаст като модератор на
връзката между субективната възраст и
личността в обхвата на зрялата възраст
установява, че хората с високи стойности по чертата съзнателност се чувстват
надраснали възрастта си още на старта на житейския път (Stephan, Demulier,
Terracciano, 2012). Резултатът съответства
на определянето на психосоциалната зрялост като най-важен фактор, прогнозиращ
по-голямата субективна възраст през пробуждащата се зрялост (Galambos & al.,
ibid.). Връзката на чертите екстраверсия
и отвореност към нов опит с по-ниската
субективна възраст, регистрирана на напредналите етапи от живота, не се установява при младите хора.
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Проучването на ролята на чертите на
личността за възрастовата идентичност в
периода на пробуждащата зрялост е на начален етап. Извеждането на по-категорични заключения се затруднява от хетерогенността на извадките, използваната методология и инструменти. Това породи нашия
изследователски интерес към проблематиката, наред с желанието за разширяване на
досегашните български изследвания, очертаващи диференциалната специфика на
периода на пробуждащата се зрялост.

Програма на емпиричното
изследване
Цел и задачи. Целта на настоящето изследването е да се установят начините, по който
субективната възраст е свързана с чертите
на личността в периода на пробуждащата
се зрялост.
С оглед на по-прецизния анализ се поставят следните задачи:
1. Да се установи корелационната зависимост между общата субективна възраст
и всяка от петте личностни черти.
2. Да се проучи връзката между отделните
аспекти на субективната възраст и чертите на личността.
Хипотези
1 На основата на установената в съвременните емпирични изследвания тенденция, очакваме участниците да преценяват субективната си възраст като относително по-голяма от хронологичната
(Kotter-Grühn, Kornadt, Stephan, ibid.).
2. Очакваме значима корелационна зависимост между чертата съзнателност и субективната възраст (Stephan,
Demulier, Terracciano, ibid.).
3. Очакваме чертата съзнателност да корелира с повечето аспекти на субективната възраст.
4. Във връзка със засиления експлоративен характер на изучавания период от
развитието, очакваме корелационна зависимост между чертата отвореност
към нов опит и субективната възраст.
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Участници. В изследването участват
81 студенти от втори (46 ИЛ) и трети (35
ИЛ) курс в специалност „Психология“ на
СУ „Св. Климент Охридски“. От тях 26 са
мъже (32,1%) и 55 – жени (67,9%). Хронологичната им възраст варира от 18 до 27
години (М = 20,73; SD = 1,39).
Метод
Използвани са въпросниците за изследване на субективната възраст (Kastenbaum et
al., 1972) и на личностните черти по модела на Големите пет (Karabeliova, Petrov,
Milanov & Ivanova, 2016). Събрани са данни и за демографски характеристики на
участниците.
Въпросникът за субективна възраст
на Кастенбаум и кол. (Kastenbaum & al.,
1972) включва 49 айтема, част от които се
представят на участниците под формата
на интервю, а останалите трябва да бъдат
оценени от тях по 5-степенна ликъртова
скала. В настоящото изследване са включени само основните 5 айтема, характеризиращи различни аспекти на субективната
възраст. Те засягат на колко години човек
се чувства; на колко смята, че изглежда;
дали интересите и заниманията му съвпадат или се отклоняват от възрастта му;
като по-млад или по-възрастен от годините си е възприеман от познатите и непознатите хора. Скалата за отговори (От
1 – „Много по-възрастен от хората на
моите години“ до 5 – „Много по-млад от
хората на моите години“) следва подхода
на относителната възрастова идентификация, който предполага не просто посочване на избраната възраст в брой години,
а социално позициониране на себе си
по възрастовата скала чрез съотнасяне с
връстниците, по-младите и по-възрастните. Смятаме, че този подход предлага посъдържателно разбиране на темпоралния
аспект на идентичността и съответства на
иманентния релативизъм на конструкта
субективна възраст.
За изследване на 5-факторния модел
на личността е използвана съкратена версия на Големите пет, наречена Mini-IPIP
(Donnellan, Oswald, Baird & Lucas, 2006).
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Въпросникът е стандартизиран за българска социо-културна среда от Карабельова
и кол. (Karabeliova et al., ibid.). Скалата
показва висока вътрешна консистентност,
тест-ретест надеждност, конвергентна,
дискриминативна и критериална валидност и преповтаря успешно 5-факторния
модел на личността (Karabeliova et al.,
ibid.). Инструментът включва 20 твърдения
с 5-степенна скала за оценка: от 1 – „Изобщо не съм съгласен“ до 5 – „Напълно съм
съгласен“. Съставен е от твърдения като
„Разбирам емоциите на другите“ и реверсивни такива като „Не се интересувам от
проблемите на другите“.
Процедура
Изследваните лица участват доброволно и
са подбрани на случаен принцип. Изследването е проведено през декември месец
на 2017 г. Всеки участник получава бланка
за попълване на въпросника и преди началото на задачата е инструктиран за цялостната процедура. Участниците разполагат с
обясненията и писмено в началото на всеки въпросник.
На респондентите е обяснено, че настоящото изследване е ориентирано към проучване на възприятията за собствената възраст (субективна възраст) и някои личностни характеристики. Бланката се попълва
индивидуално, като не се поставя ограничение във времето за отговор. Изследваните лица са помолени да работят съсредоточено, да отговарят искрено на поставените
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въпроси, като имат предвид, че няма верни
и грешни отговори. Помолени са също да
не оставят въпроси без отговори. Подчертава се анонимността на изследването и
използването на резултатите единствено за
учебни и научни цели. Ако възникнат въпроси по време на попълването, участниците имат възможност да се обърнат към
изследователя. В края на процедурата те
попълват своите демографски данни, като
са уверени, че това не нарушава анонимността им.

Резултати
Дескриптивните стойности по скалата за
субективна възраст са показани на табл. 1.
Както се вижда от таблицата, средната
стойност за извадката е малко над хронологичната възраст – по 5-степенната скала
„3“ е „Нито по-млад, нито по-възрастен“,
т.е. кореспондира съдържателно с хронологичната възраст. Модата е още по-висока
от средната, макар и с неголяма разлика.
Стандартното отклонение показва, че данните са сравнително консистентни. Слабо
отрицателният наклон потвърждава тенденцията към субективно надхвърляне на
хронологичната възраст.
Честотното разпределение на средните
стойности по субективна възраст се доближава до нормалното (фиг. 1).
Дескриптивните стойности на петте айтема на скалата за субективна възраст са
представени в табл. 2.

Таблица 1
Дескриптивна статистика: скала за субективна възраст
Table 1
Descriptive statistics: subjective age scale
Средна аритметична (M)

3.17

Медиана

3.20

Мода

3.40 (13.58% от ИЛ)

Стандартно отклонение (SD)

0.76

Наклон (Skewness)

-0.244
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Фигура 1. Честотно разпределение – субективна възраст
Figure 1. Frequency distribution – subjective
age

Корелационният анализ на общите скали на Големите пет и общата субективната
възраст разкрива значима връзка с чертата
съзнателност (табл. 3).
Корелационният анализ на общите скали от въпросника за личностни черти и
отделните айтеми за субективна възраст
представя по-диференцирана оценка на
връзката между възрастовата идентичност
и личността (табл. 4). Установява се значима връзка на чертата съзнателност с
четири от петте аспекта на субективната
възраст. Всяка от чертите сътрудничество/
доброжелателност, невротизъм и отвореност към нов опит е свързана значимо
с един и същ аспект на субективната възраст, засягащ възрастовото съотнасяне на
личните интереси и занимания.

Хората, които
ме познават
много добре,
ме намират/
възприемат за...

Хората, които
не ме познават
много добре,
ме намират/
възприемат за...

Моите интереси
и занимания
са най-вече като
тези на човек...

През повечето
време
изглеждам...

През повечето
време се
чувствам...

Таблица 2
Дескриптивна статистика – айтеми от скалата за субективна възраст
Table 2
Descriptive statistics: items of Subjective age scale

Средна аритметична (M)

3.38

2.27

3.41

3.15

3.14

Медиана

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Мода
Стандартно отклонение (SD)
Наклон (Skewness)

4

2

4

4

4

1.17

1.02

0.92

1.07

1.15

-0.361

0.271

-0.513

-0.551

-0.425

Таблица 3
Корелации на общите скали за Големите пет и общата субективна възраст
Table 3
Correlations of Big Five general scale and Subjective age general scale
Големите пет

Обща субективна възраст

Екстраверсия

0,159, p = 0,156

Съзнателност

0,382, p < 0,001

Сътрудничество/Доброжелателност

0,114, p = 0,313

Невротизъм

0,043, p = 0,703

Отвореност към нов опит

0,064, p = 0,568
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Съзнателност
Сътрудничество/
Доброжелателност
Невротизъм
Отвореност
към нов опит

Хората, които
ме познават
много добре,
ме намират/
възприемат за...

Хората, които
не ме познават
добре, ме
намират/
възприемат за...

През повечето
време
изглеждам...

Екстраверсия

През повечето
време се
чувствам...

Големите
Пет

Моите интереси и
занимания са найвече като тези на
човек...

Таблица 4
Корелации на общите скали за Големите пет с всеки айтем за субективна възраст
Table 4
Correlations of Big Five general scale and each item of Subjective age scale

0,071

0,210

0,135

0,002

0,160

p = 0,526

p = 0,060

p = 0,230

p = 0,983

p = 0,153

0,241,

0,280,

0,191

0,254,

0,384,

p < 0,05

p < 0,05

p = 0,087

p < 0,05

p < 0,001

0,053

0,019

0,270,

0,000

0,091

p = 0,636

p = 0,869

p < 0,05

p = 1,000

p = 0,420

0,202

-0,047

0,233,

-0,102

-0,112

p = 0,070

p = 0,679

p < 0,05

p = 0,364

p = 0,319

-0,085

0,054

0,255,

0,095

-0,017

p = 0,452

p = 0,630

p < 0,05

p = 0,400

p = 0,880

Обсъждане на резултатите
Получените резултати потвърждават хипотеза 1, че по скалата за субективна възраст
участниците в изследването ще демонстрират стойности, които свидетелстват за
относително завишена възрастова идентичност. Според получените резултати, на
обобщено ниво те възприемат себе си като
малко по-възрастни от годините си. Установената тенденция е в съзвучие с актуално американско изследване, което отчита
средно разминаване между хронологичната и субективната възраст с 1, 3 г. през
разглеждания период в развитието (Linder
& Nosek, 2018.).
Интересно е да се разгледа какви закономерности се наблюдават в различните
аспекти на субективната възраст (табл. 2).
Гореописаната тенденция участниците в
изследването да се възприемат като малко по-възрастни се наблюдава в четири от
петте айтема. За втория айтем („През повечето време изглеждам...“) обаче наклонът

е положителен – изследваните се преценяват като по-млади, отколкото са. Вижда
се също, че тук модата е 2, докато в останалите – 4. Както изглежда, участниците
преценяват външността си като по-близка
до предишния юношески етап. Разминаването между този аспект на субективната
възраст и останалите не е неочаквано, ако
отчетем оптималното ниво на физическо
развитие, характерно за периода, както и
неговия преходен характер.
Хипотеза 2 също намира потвърждение.
Единствената установена значима корелация на цялата скала за субективна възраст
е с чертата съзнателност и тя е умерено
положителна (табл. 3). Това означава, че
участниците с по-високи стойности по нея
се преживяват като по-възрастни от годините си. Тази находка заслужава специално
внимание предвид съдържателната връзка
на чертата със самоконтрола и потенциала
за саморегулация на личността. Прогностичната й сила за оптималното развитие,
последователно доказвана в множество ем-
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пирични изследвания, е основание за определянето й като единствената черта, която
прогнозира оптималното развитие, благополучието, физическото здраве и продължителността на живота, удовлетворението
и успеха в кариерата, трайния и щастлив
брак (McCrae & Lockenhoff, 2010; Vohs &
Baumeister, 2011).
Потвърждава се и хипотеза 3 повечето
от аспектите на субективната възраст да корелират с чертата съзнателност (табл. 4).
Значима връзка се установява с четири от
петте аспекта на субективната възраст. На
съдържателно ниво, айтемите, които корелират с тази черта, представят начина, по
който човек мисли за себе си (чувствам
се, изглеждам) и начина, по който преценява, че другите мислят за него (хората,
които ме познават/не ме познават добре).
Тези, които се самоопределят като „субективно по-възрастни“, показват по-високи
стойности по съзнателност. Важно е да
се отбележи, че съдържанието на чертата
включва ориентацията към ред, контрол,
уважение към социалните норми и традиции, диференцираща личностния профил
на българите в периода на пробуждащата
се зрялост от юношите, според по-ранно
българско изследване (Pencheva, Papazova,
Nacheva, ibid.)
Диспозиционната ориентация към съзнателност може да се разглежда като свидетелство за интегриране във възрастовата
идентичност на участниците на социалните еталони за автономия и самостоятелност
като маркери на зрялата личност. От гледна
точка на задачите на развитието в изследвания период, поемането на отговорност за
себе си, вземането на самостоятелни решения, придобиването на независимост, изисква способности и качества, които изследователите приписват на „съзнателните“
хора. Такива са: социално съобразен контрол на импулсите, способност за отлагане на възнаграждението, самодисциплина
и високо ниво на организация на живота,
мотивация и постоянство в ориентираното
към цели и задачи поведение, настойчивост при трудности и неуспехи, стремеж
към постижения и усъвършенстване, тру-
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долюбие, продуктивност. (McCrea & Costa,
1987). На тази основа установената връзка
с по-голямата субективна връзка съответства на становището за психосоциалната зрялост като най-добър прогностичен
фактор за „надрастването“ на възрастта на
старта на житейския път (Galambos, Turner,
Tilton-Weaver, ibid.).
Предвид преходния характер на развитийния период, не е изненадващо, че един
аспект на субективната възраст не корелира с чертата съзнателност. Съгласно теорията на Арнет (Arnett, 2000), в периода
на пробуждащата се зрялост възрастовото
самоопределение е пропито от чувство за
неустановеност – „Не съм вече юноша,
още не съм възрастен“. Това подсказва, че
в някои отношения личността може да гледа на себе си като на придвижваща се към
зрялост (видяхме в кои айтеми това е така),
а в други да се преживява по-близо до юношеството. Според резултатите, изследваните участници не преценяват интересите
и заниманията си като на по-възрастни.
Това е разбираемо, ако отчетем, че установяването на трайна работа е ключов социален маркер на самостоятелния зрял човек,
а участниците са студенти, подготвящи се
за професионална кариера. От друга страна, на този етап експлорацията на възможности се максимализира и често младите
хора имат многообразни занимания, в които стремежът е не толкова избирането на
една от алтернативите и поемане на отговорност, а продължаващото им изследване.
В подкрепа на процеса на експлорация
и потвърждение на хипотеза 4 е значимата корелация на същия айтем от скалата за
субективна възраст („Моите интереси и
занимания...“) с чертата отвореност към
нов опит (табл. 4). В теорията на Левинсън за развитието на житейската структура
продължаващото изследване през периода се разглежда в адаптивна светлина и е
обобщено с понятието „експлоративност
– отвореност“: „Експлоративността осигурява натрупване на опит, необходим за разширяването на жизненото пространство и
на самоопределението... (и се изразява) в
авантюризма на младите, неуморимостта
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и ентусиазма на тяхната експанзия в света,
вкуса им към необичайното, свежия поглед
към всичко ново, желанието за непрекъснато движение“ (Levinson, et al., 1978, цит.
по Христова, 1997: 169). Предложеното
описание кореспондира с чертата отвореност към нов опит: търсене на нови идеи
и подходи, преживявания и възможности,
любознателност, креативност, богато въображение, широк спектър от интереси и
нестандартно мислене (McCrea & Costa,
1987). Освен с мотивация за учене и творчески подход, адаптивният й потенциал
се свързва с гъвкавостта на когнитивните структури и тяхната промяна в отговор на нови преживявания и информация
(Launeanu, 2008). В съдържателно отношение, отворeността към нов опит съвпада с тенденцията към спонтанност, любознателност, гъвкав и адаптивен начин на
живот, установена в българското изследване, диференциращо пробуждащата се
зрялост от по-късните етапи на зрелостта
– (Pencheva & Papazova, ibid.). В контекста
на динамиката на периода и множеството
ролеви преходи, с които хората трябва да
се справят, установената диспозиционната
тенденция може да се разглежда като ценен личностен ресурс.
Корелацията на третия айтем от скалата
за субективна възраст („Моите интереси
и занимания...“) с чертата сътрудничество/доброжелателност е извън формулираните хипотези (табл. 4). Разбирането й
може да се свърже с интензивността на
общуването и „експанзията“ на младите
хора в социалното пространство, свързана
с личностното, социалното развитие и образователните им задачи. Хората с високи
стойности по чертата са любезни, мили,
сърдечни, внимателни и ориентирани
към сътрудничество с другите (McCrea &
Costa, 1987). Установената връзка може да
се интерпретира като придвижване към определеното от Ериксън качество на идентичността в ранна зряла възраст – интимност (Ериксън, пак там) и отличаващия я
модус на взаимност и мотивация за поддържане на трайни значими човешки връзки. Възможно е донякъде резултатът да е
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и отражение на образователната област на
участниците в изследването.
Извън предвижданията е и значимата
корелация на чертата невротизъм с областта на субективната връзка, обхващаща
личните интереси и занимания (табл. 4). В
емпиричните изследвания високите стойности по чертата са приемани като показател за емоционална нестабилност, тревожност, напрегнатост, отрицателно натоварени емоционални преживявания, по-голяма
уязвимост (McCrea & Costa, 1987). Арнет
разглежда нестабилността като характерна за периода на пробуждащата се зрялост
и я обяснява с неустановеността, породена
от големия брой съпътстващи я промени
(Arnett, 2015). В сравнение с предишните
поколения, днес 20-те г. от живота протичат на фона на забързан темп, трансформация на традиционния „социален
часовник“ на събитията и разчупване на
свързани с възрастта и пола стереотипи
в един технологизиран и глобализиран
свят с повече възможности, но и с повече
изисквания към младите. Историческата
динамика и плурализмът от модели за самостоятелен живот удължава времето за
изследване на множеството опции и прави
бъдещето по-неопределено и трудно предвидимо. От тази гледна точка напрежението и трудностите, изпитвани през периода,
са очаквани. Съчетанието между засилени
възможности и увеличена уязвимост отразява разбирането на Ериксън за диалектическата същност на психосоциалната криза (Ериксън, 1996: 132).

Заключение и изводи
Представеното изследване се опитва да изясни начините на свързване на личностните особености с темпоралното измерение
на идентичността, изразено в субективната
възраст, през периода на пробуждащата се
зрялост (18–25 г.). Подобно на връстниците си в други страни, изследваните млади
хора се самоопределят като малко по възрастни от годините си (Linder & Nosek,
ibid.; Kotter-Grühn, Kornadt, Stephan, ibid.).
Потвърждава се връзката на по-високата
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субективна възраст с чертата съзнателност, отбелязана в емпирични изследвания
в западни култури. Съдържателният обхват
на чертата съвпада с по-рано установената от български изследователи склонност
към ред, контрол, уважение към нормите
и традициите като диференцираща личностния профил на етапа на пробуждащата
се зрялост от периода на юношеството
(Pencheva, Papazova, Nacheva, 2009).
Установената при тази извадка връзка
между чертата невротизъм и субективното възрастово самоопределение на интересите и заниманията разкрива известно
напрежение при съгласуването на ролите
и задачите, докато останалите връзки на
този аспект на темпоралната идентичност
с личностния профил очертават адаптивен потенциал за развитие и саморегулация. Връзката с чертата отвореност към
нов опит е в съзвучие с експлоративния
характер на периода и съдържанието й отново кореспондира с предишни български
изследвания, диференциращи пробуждащата зрялост от по-нататъшните етапи в
зряла възраст (Рencheva, Papazova, 2009).
Ако обобщим съпоставките с български
изследвания в областта, оказва се, че диференциацията на пробуждащата се зрялост
от юношеството е белязана от нарастваща
съзнателност, стремеж към социално съобразяване и организация на живота, а разграничителната линия със същинската зрялост е в продължаващото гъвкаво изследване на възможности преди окончателните
избори и трайното обвързване.
Представеното изследване има своите
ограничения и не може да даде изчерпателен отговор на въпроса за взаимовръзката
между субективната възраст и личностните
особености при всички млади хора в периода на пробуждащата се зрялост в българската култура. Събраните данни са от ограничена извадка, в която участват студенти
по психология и не дават възможност за генерализирани заключения от резултатите.
Добре е в бъдеще да бъдат събрани данни
от по-големи и разнообразни демографски
групи, както и да се разшири обсега на измеренията на субективната възраст. Неза-

Психологични изследвания, Том 22, кн. 2, Август 2019 401

висимо от ограниченията, съдържателното
съответствие на резултатите с ключови за
изследвания възрастов период тенденции,
установени в други български емпирични
изследвания, е интересен и заслужва понататъшно задълбочаване.
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Резюме. В доклада се представя изследване на влиянието на индивидуалните различия в задоволяването на хедонистичния мотив (регулаторен фокус и регулаторна мода) върху стила на вземане на решение. Батерията от тестове включва Въпросника за основните стилове на вземане на
решение (General Decision Making Style Inventory, Scott & Bruce, 1995), Въпросника за регулаторен
фокус, (Regulatory Focus Questionnaire, RFQ, Higgins et al., 2001) и Въпросника за регулаторна
мода (Regulatory Mode Questionnaire RMQ, Kruglanski et al., 2000). Изследването е проведено в три
извадки с 287 изследвани лица (студенти, офицери, и учители).
Установихме и в трите извадки, че хроничният регулаторен фокус обяснява предпочитанията
към зависим и избягващ стил на вземане на решение – те са свързани с по-слаба промотивна ориентация. Изяснява природата на спонтанния стил, който споделя една и съща основа свързана
с когнитивната преработка на информацията, но стила се проявява като спонтанен само при
силна промотивна и слаба превантивна ориентация. Рационалният стил е свързан с по-силна превантивна регулация.
И в трите извадки получихме резултати, че три от стиловете на вземане на решение (без
тези, които са свързани с преживелищна когнитивна преработка – интуитивния и спонтанния) се
променят в зависимост от регулаторната мода на изследваните лица. Рационалният стил на вземане на решение е предпочитан от тези с хронични силни оценяваща и локомотивна ориентации,
т.е. двете моди на оценката и придвижването към целта работят в синхрон като партньори.
Зависимият стил на вземане на решение е свързан със силна хронична оценяваща ориентация и
слаба локомотивна ориентация, като последната е характерна и за предпочитанието към избягващ стил на вземане на решение.
Резултатите от три различни извадки показват, че не само предпочитанието към определен
тип когнитивна преработка , но също и хроничните различия в начините на реализиране на хедонистичния мотив са свързани с различия в предпочитания стил на вземане на решение.
Ключови думи: стил на вземане на решение; регулаторен фокус; регулаторна мода.
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Abstract. In the present research we have examined how individual differences in satisfying hedonic motive such as regulatory focus (promotion vs. prevention), and regulatory mode (assessment – locomotion)
influenced people’s decision making style (DMS). The survey tool comprised of the General DecisionMaking Scale (GDMS, Scott & Bruce, 1995), the Regulatory Focus Questionnaire (RFQ, Higgins et al.,
2001) and the Regulatory Mode Questionnaire (RMQ, Kruglanski et al., 2000). A total of 287 respondents
divided into 3 samples (students, military officers, school teachers) participated in this study.
For all samples we have found that chronic regulatory focus explained preferences towards the dependent and avoidant style, i.e. they were correlated with low chronic promotion orientation. The regulatory focus also clarified the nature of the spontaneous DMS which as a principle shares the same cognitive
base as intuitive DMS, but the style manifested itself as spontaneous only if high promotion orientation and
low prevention orientation were available. The rational DMS was connected with high chronic prevention
regulatory focus.
We have found in all samples that DMS (except for those connected with experiential cognitive processing – intuitive and spontaneous DMS) changed depending on people’s preferences of regulatory mode. Rational DMS was preferred by individuals with chronic locomotion orientation and assessment orientation,
so the two modes worked as partners. Dependant style was connected with chronic assessment orientation
and low locomotion orientation. The latter was correlated with avoidant DMS. The results from the three
quite different samples proved that not only did preferences in cognitive processing influence DMS, but
chronic differences in the ways of satisfying hedonic motive or how motivation worked beyond pleasure
and pain also correlated with DMS.
Keywords: decision-making style; regulatory focus; regulatory mode.
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Хората се различават по своя стил на вземане на решение и той остава относително стабилен във времето (Bruine de Bruin
et al., 2007). През последните години изследователите в областта на вземането на
решение приемат важността му за сравнима с тази на парадигмата за индивидуалните различия в психологията (Riding &
Rayner, 2013). До 80-те години на миналия
век изследванията се фокусират върху когнитивния процес, чрез който човек взема
решение. Едва в началото на 90-те години
са предприети конкретни стъпки за отграничаване на стила на вземане на решение
от когнитивния стил, а в началото на настоящия век се увеличи осезаемо интересът
към изследването му (Ahmed et al., 2012).
Прегледът на литературата показва, че стилът на вземане на решение се дефинира по
разнообразни начини от изследователите, които акцентират на различни негови
характеристики (Appelt et al., 2011). Ние
приемаме дефиницията, че той е „обичаен
начин (предразположеност, модел) на вземане на решение, детерминиран от взаимодействието между три фактора: възприятията за характеристиките на решението
(задачата) и ситуацията, в която се взема
решение, както и индивидуалните различия в когнитивната преработка и саморегулацията на поведението (иницииране и
поддържане на намерения) от гледна точка
на хроничните мотивационни тенденции и
специфичните начини, по които се реализират“ (Карастоянов, 2018, под печат).
В епохата на съвременните изследвания в областта на вземането на решение
Хърбърт Саймън пръв разграничава два
формално различни начина на вземане на
решение – рационално-аналитичен и интуитивен стил (Simon, 1957). Той отнася първия към рационалното използване на информацията и експлицитното обмисляне,
а втория – към използването на експертиза
и опит. Анализът на по-сетнешните опити
за отграничаване на различните стилове на
вземане на решение показва , че повечето
модели отчитат това схващане, но същевременно съдържат редица ограничения
свеждащи се най-често до това, че повече-
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то от моделите са създадени за мениджъри
и обслужват тяхното обучение и развитие,
друга немалка част пък са само теоретични
и/или се използват в практиките на обучението на служителите, но емпиричните
доказателства за съществуването им са
дискусионни или не могат да бъдат открити. Създава се впечатление, че е търсено
решение на практически проблеми, а не
решаване на научен проблем.
Противоречието, между практика, теория и емпирична валидност в областта
на таксономиите на лидерските стилове
е преодоляна от модела на Сузане Скот
и Реджиналд Брус (Scott & Bruce, 1995).
Опитвайки се да интегрират всички поранни влиятелни изследвания в областта
на стиловете на вземане на решение, те
емпирично извличат таксономия чрез въпросника за основните стилове на вземане
на решение (General Decision Making Style
Inventory – GDMSI), която е може би найвлиятелна сред специалистите в областта,
а инструментът, който те създават, е безспорно е най-съдържателният, изпитан и
широко използван инструмент (Curseu &
Schruijer, 2012). Той e валидиран в 21 държави, сред различни професионални групи, показва добра надеждност и валидност
и петфакторната му структура е потвърдена във всички известни ни валидизации.
Те разграничават пет стила на вземане на
решеине:
Рационалният стил на вземане на решение (rational decision-making style) характеризира предпочитание към систематично събиране и оценка на информацията
и изследване на различни хипотези.
Интуитивният стил на вземане на решение (intuitive decision-making style) характеризира обръщане на внимание на детайлите от информационния поток (вместо
систематично търсене и преработване на
информацията) и тенденция при оценката
им да се разчита на чувствата, впечатленията, интуицията, предчувствията и емоциите, които често не могат да бъдат изразени
с думи при вземането на решение.
Зависимият стил на вземане на решение (dependent decision-making style)
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показва предпочитание към търсенето на
мнения, съвети, упътване или подкрепа от
други хора при вземането на решение.
Избягващият стил на вземане на решение (avoidant decision-making style) разкрива предпочитание към отлагане, колебание
или опити въобще да се избегне вземането
на решение.
Спонтанният стил на вземане на решение (spontaneous decision-making style) е
свързан с предпочитание за достигането до
решение веднага или колкото е възможно
по-скоро.
Рационалният и интуитивният стил на
вземане на решение са част от концепта за
когнитивния стил и присъстват в повечето
таксономии. Макар Скот и Брус да допускат, че получените корелационни връзки
между останалите стилове на вземане на
решение и локализацията на контрола
„подкрепят предположението, че стилът
на вземане на решение отразява индивидуалния когнитивен стил“ (Scott & Bruce,
1995, p. 828), все пак концептуалните основи на останалите стилове на вземане на
решение (зависим, избягващ и в голяма
степен спонтанен) остават все още неясни.
Всъщност целта на представеното изследване е да отговори на това предизвикателство- какви други индивидуални различия
освен в когнитивната преработка влияят
при формиране и поддържане на стила на
вземане на решение?
Сиймор Епщайн (Epstein, 2014), предлагайки глобална теория за личността, постулира важността на хедонистичния принцип
в регулацията на поведение, определяйки
го като главен базисисен мотив (заедно с
контрола на възбудата). Хората търсят удоволствието и избягват болката, но остава
скрито как точно го правят и как се различават когато го правят. За да се разкрие истинската природа на мотивацията на подхождане и избягване (approach-avoidance
motivation) при задоволяването на хедонистичния мотив, според Е. Тори Хигинс
трябва да се отиде отвъд този мотив към
принципите, намиращи се в основата на
различните начини, по които той действа,
т.е. как хората търсят удоволствие и избяг-
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ват болка чрез различни поведения с различни последствия. Един такъв принцип
е регулаторният фокус, който е в основата
на хедонистичния принцип и води до радикално различни мотивационни последици.
Теорията за регулаторния фокус допуска
наличието на две отделни и независими
саморегулативни ориентации – превантивна и промотивна. Тези две фундаментални
ориентации, които регулират поведението
на хората (промотивен фокус и превантивен фокус), водят и до различни емоционални последици. Успехът (удоволствието)
или неуспехът (болката) при постигане на
идеалите (промотивната ориентация) предизвиква радостни чувства или мрачни
чувства и обезкуражаване (напр. щастие
или тъга), докато успехът или неуспехът
при превантивна регулация предизвиква
инертни емоции (спокойствие) или възбуда
и вълнение (тревожност).
С други думи, невъзможността да се
получат ползи води до отпадналост и тъга,
докато невъзможността да се избегнат вреди – до тревога или гняв. (Higgins, 1999;
2001). Превантивната тенденция акцентира върху безопасността, отговорността
и потребността от сигурност. Целите се
виждат като „би трябвало“ (oughts) и е налице стратегическо отношение да се подходи с идеята да не се загуби (липсата на
негативи) и избягване на загуби (присъствието на негативи). Промотивният фокус
акцентира на надеждите, постиженията,
потребността от успех и развитие. Целите
се разглеждат като идеали и е налице стратегическо отношение да се търсят печалби
(присъствието на позитиви) и избягването
на непечеленето (липсата на позитиви). Регулаторният фокус е състояние, но може да
е индивидуално различие (хроничен регулаторен фокус), както и да бъде различен
в различни ситуации (моментен регулаторен фокус) (Higgins, 1997, 1998). Тъй като
и растежът, и сигурността са необходими
за оцеляването, и двете регулаторни ориентации присъстват у всички хора и всеки
човек ще преследва целите чрез всяка една
от регулациите в зависимост от преценката
си за ситуациите. Съществуват обаче хро-
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нични индивидуални различия в силата на
всяка ориентация и как е акцентирана тя,
но е важно да се отчита, че има характеристики на ситуациите, които моментално
провокират или промотивна, или превантивна ориентация у хората, попаднали в
такива ситуации, защото тези ориентации
са и състояния. Индивидуалните различия
всъщност отразяват хронични диспозиции
(предразположения), да бъдеш по-често в
едното или в другото състояние. (Higgins,
2012, р. 233).
Теорията за регулаторната мода прави
опит да изясни как при реализацията на
хедонистичния мотив хората подхождат
към ситуациите, за да постигнат целите
си. „Когато хората регулират поведението
си, те решават какво искат и това е нещо,
което в момента нямат. След това преценяват какво е необходимо да направят, за
да постигнат това, което искат, и действат,
за да го постигнат“ (Higgins, 2012, p. 131).
Концептът за регулаторната мода обяснява две ключови функции на саморегулацията. Чрез първата хората оценяват,
както различните цели, които преследват,
така и различните средства, с които искат
да ги постигнат. Чрез втората функция
хората се придвижват от настоящото си
състояние (локомотират) към друго алтернативно състояние на преследване на
целите. Саморегулацията включва широк
спектър действия, чрез които човек може
да постигне целите си, като игнориране
на разсейванията, преодоляване на пречките, способност за адаптиране към средата, разрешаване на конфликти между
целите и т.н. Според Хигинс основната
функция на хедонистичния принцип (на
приятните и болезнените емоционални
преживявания) е да даде обратна връзка
за успеха или неуспеха на процеса на саморегулация (Higgins, 2012, p. 43). Теорията за саморегулацията (Self-regulatory
theory, Kruglanski et al., 2000) предполага,
че хората прилагат две моди или стратегии, когато се стремят да постигнат дадена цел:
Оценка (assessment), която се отнася
до началната част на процеса на саморе-
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гулация – човек оценява възможните цели
и процедури, необходими за постигането
им.
Придвижване (locomotion), която се
отнася до саморегулиране, когато човек
предприема действия и се придържа стъпка по стъпка към план или процедури, докато постигне целта.
Придвижването и оценката са сравнително независими една от друга. И двете
са необходими за успешна саморегулация,
всеки аспект се отнася към различна ориентация за изпълнение на задачите и има
различен мотивационен фокус.
Оценката е аспектът от саморегулацията, включен в правенето на сравнения и
преценки, който критично оценява целите
или средствата, за да се вземе решение кои
са най-добрите, за да се преследва целта и
оценява изпълнението (т.е. сравнителния
аспект на саморегулацията). Сравняване
на цели или средства за постигането им се
прави по отношение на техните алтернативи, за да се оцени относителното им качество (например преценяване на качеството
на нещо чрез разглеждане на достойнствата и недостатъците в сравнение с някаква
алтернатива) или сравняване (напр. на себе
си) с определен стандарт. Например да откриеш перфектното място за паркиране,
преди да спреш да пазаруваш (сравнено с
това да спреш на първото подходящо място), т.е. да откриеш или да направиш точно
„правилното нещо“ (right thing). Акцентът
е върху правенето на сравнения и критични оценки, за да се установи кое е точно,
правилно, каква е „истината“ (определяне на отношение, количество, големина,
важност). Това засяга оценяването, заради
разбиране или интерпретиране, установяване на реално съществуващото. Оценъчната мода, акцентирайки на сравнението и
критичната оценка, най-добре би могла да
бъде описана от гледна точка на вземане на
„правилното решение“. Фокусът е върху
правенето на процеса на сравняване, а не
на желания резултат, който може да последва от реализирането на решението, т.е.
човек „би предпочел да е прав, отколкото
доволен“.
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Придвижването е аспектът от саморегулацията, включен в преминаването от
едно състояние в друго и ангажирането на
психологически ресурси, които инициират и поддържат насочено към целта движение по недвусмислен/директен начин
без излишни разсейвания или забавяния
(иницииране на промяна на състоянието
или поддържане на постоянно движение
при преследване на целта). Нетърпението
да се движиш напред изразен чрез слогана
на Найк „Просто го направи“ (Just do it) е
подходяща метафора за придвижването. То
касае не толкова кое е „истина“ (оценъчната функция), колкото има отношение към
контрола, отчитайки инициирането и поддържането на движението, за да се управлява случващото се.
Когато оценката и придвижването работят заедно като партньори, те създават
отношението истина – контрол. Когато
се акцентира повече върху оценката, отколкото на придвижването, акцентът е
повече върху истината и по-малко върху
контрола. Когато се акцентира повече върху придвижването, отколкото върху оценката, се акцентира повече върху контрола
отколкото върху истината. Изследването
на регулаторната мода е важно с това, че
дава информация на кое се акцентира при
вземането на решение и преследването
на целите – на истината или на контрола.
Емпиричните данни показват, че когато се
акцентира и на двете регулаторни моди,
хората са най-ефективни при вземането
на решение и изпълнение на поставените
цели (Higgins, 2012).
Е. Тори Хигинс емпирично доказва (и
това беше потвърдено и в нашето изследване), че оценката и локомотацията са независими функции; една задача може да
има силен акцент в оценката, но слаб в локомотацията, или силен в локомотацията и
слаб в оценката, или слаб или силен акцент
в двете моди. Модите на оценката и локомотацията се концептуализират като мотивационни състояния и могат да варират
в различните ситуации и при различните
хора. Когато двете моди варират хронично при различните хора, те се превръщат
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в индивидуални различия. Следователно
хората могат да бъдат силно оценяващи и
слабо придвижващи се, слабо оценяващи и
силно придвижващи се, силни или слаби и
в двете моди. Перспективата как оценката
и придвижването функционират в различните ситуации и при различните индивиди
може да предскаже как хората подхождат
при постигането на целите и вземат решения – подборът на дейности и предпочитани стратегии ще се променя в зависимост
от относителната сила на техните предпочитания към едната от двете моди. С други думи, оценката и локомотацията са две
различни индивидуални личностни ориентации, които могат да се променят, както в
различни ситуации, така и да бъдат различни при различните хора. Круглански и колеги отчитат, че здравият разум би допуснал, че оценката и придвижването трябва
да работят хармонично в зависимост от
регулаторната активност, но всъщност данните от техните емпирични изследвания
показват, че без оглед на задачата хората
могат да се различават по тези две моди,
които да работят независимо една от друга
(Kruglanski et al., 2000).

Постановка на изследването,
методи и изследвани лица
Целта на емпиричното изследване е, отчитайки важната роля на когнитивната преработка на информацията, да се установи
дали индивидуалните различия в саморегулацията (регулаторния фокус и регулаторната мода) са свързани с различия в
стила на вземане на решение.

Методи
Въпросник за основните стилове на
вземане на решение (General Decision
Making Style Inventory, Scott & Bruce,
1995)
Въпросникът за основните стилове на вземане на решение (General Decision Making
Style Inventory, Scott & Bruce, 1995) е валидиран в пет извадки (учители, банкови служители, студенти, офицери, директори на
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училища) или общо 402 изследвани лица
(Карастоянов, 2018, под печат).
Включва 25 айтема, диференцирани
в 5 скали по 5 айтема. Изследваните отговарят в каква степен са верни за тях
твърденията, като използват 5-степенната Ликерт скала от „напълно невярно“ до
„напълно вярно“.
Скалата за рационалния стил на вземане на решение, както и айтемите, чрез
които се изследва този стил, се отнасят до
процеса на вземане на решение, а не до резултата от взетите решения, т.е. отнася се
до аналитичен подход към вземането на
решение. Включва айтеми, като:
Правя двойна проверка на източниците
си на информация, за да съм сигурен, че
разполагам с точните факти, преди да
взема решение.
Скалата за интуитивния стил на вземане
на решение включва айтеми, като:
Когато вземам решения, съм склонен
да разчитам на интуицията си.
Скалата за зависимия стил на вземане
на решение включва айтеми, като:
Когато вземам важни решения, често имам нужда от помощта на други
хора.
Скалата за избягващия стил на вземане
на решение включва айтеми, като:
Винаги когато мога, отлагам вземането на решение.
Скалата за спонтанния стил на вземане
на решение включва айтеми, като:
Често вземам решения на момента.
В настоящото изследване въпросника
има добри психометрични показатели и
потвърдена петфакторна структура (KaiserMeyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
= 0,743, Bartlett’s Test - р = 0.000 и 59, 986%
обяснена дисперсия), а вътрешната консистентност на скалите (Cronbach‘s Alpha)
с изключение на избягващ стил на решение (Cronbach‘s Alpha = 0.66) е по-висока
от 0.70.

Психологични изследвания, Том 22, кн. 2, Август 2019 411

Въпросник за изследване на регулаторния фокус
Въпросникът за регулаторен фокус е създаден от Е. Тори Хигинс и колеги (RFQ,
Higgins et al., 2001) и включва 11 айтема,
оценяващи личностната субективна история на успех или провал в промотивната
или превантивната саморегулация. При
обработка на данните са отстранени айтеми № 3 и № 8, поради слаба надеждност
(Виж по-подробно Карастоянов, 2018, под
печат). Айтемите са балансирани между
съдържание, включващо теми, свързани с
детството, и по-общи айтеми, свързани с
промотивната и превантивната регулация
като цяло. Изследваните отговарят колко
често са им се случвали или се случват
определени събития, като използват 5-степенната Ликерт скала от „никога или много
рядко“ до „много често“.
Промотивната регулация включва айтеми, като:
В сравнение с повечето хора за Вас потрудно ли е да получите онова, което
искате от живота?
Превантивната регулация се изследва с
айтеми, като:
Като дете прекрачвали ли сте границата, която Вашите родители са Ви
поставяли, като вършите неща, които
те не биха толерирали?
В настоящото изследване въпросника има добри психометрични показатели и потвърдена двуфакторна структура
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy = 0,754, Bartlett’s Test - р = 0.000
и 52, 006% обяснена дисперсия). Надеждността на скала „превантивен фокус“ е
много добра (Cronbach‘s Alpha = 0,823),
докато на скала „промотивен фокус“ е послаба (Cronbach‘s Alpha = 0,641). Отчитайки, че вътрешната консистентност зависи
от големината на скалата, при скали с под
10 айтема се допуска да е около 0,50, като
средната корелация между айтемите следва да е в рамките на в диапазона от 0.20
до 0.40 (Briggs & Cheek, 1986), приехме
надеждността за достатъчно добра, за да
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бъде използвана скалата в настоящото изследване. Не бе установена корелационна
зависимост между двата фактора (r = 0,101,
p = 0,413), което означава, че те са ортогонални, т.е. човек може да има силна промотивна и превантивна ориентация, слаба
промотивна и слаба превантивна ориентация, слаба промотивна и силна превантивна ориентация, силна промотивна и слаба
превантивна ориентация, което потвърждава валидността на конструкта тъй като
отговаря както на теоретичните допускания, така и на известните ни публикувани
емпирични данни .
Въпросник за изследване на регулаторната мода
Инструментът прави разграничение между два фундаментални компонента на
ефективната саморегулация – оценката и
придвижването (към целта) (Kruglanski et
al., 2000). Две отделни скали измерват индивидуалните различия в тези тенденции.
Въпросникът включва общо 24 айтема,
по 12 айтема за всяка скала, а скалата за
социална желателност от в оригиналния
въпросник, състоящата се от 6 айтема, не
бе включена. Изследваните посочват степента, в която са съгласни с предложените
твърдения, като използват 5-степенна Ликерт скала от „въобще не съм съгласен“ до
„напълно съм съгласен“.
Оценъчната мода включва айтеми, като:
Често се опитвам да преценявам своите силни и слаби страни.
Често гледам критично на своята работа, както и на тази на другите.
Локомотивната мода включва айтеми,
като:
Когато реша да направя нещо, нямам
търпение да започна.
Повече обичам да върша нещо, отколкото просто да наблюдавам.
В настоящото изследване данните от
факторния анализ (CFA) по метода на главните компоненти и ортогонална ротация по
метода Варимакс с нормализация по Кайзер, мярката за адекватност на извадката
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на Кайзер-Майер-Олкин и тестът на Бартлет за сферичност (Bartlett’s Test) покриват общоприетите научни критерии. При
факторния анализ бяха извлечени само 2
фактора със собствена стойност, по-голяма от 1, обясняващи почти половината от
дисперсията. Всяка от скалите показва добра надеждност (Cronbach‘s Alpha = 0,74 за
оценъчна мода и Cronbach‘s Alpha = 0,752
за локомотивна мода). Не бе установена
значима корелационна зависимост между
двата фактора (Виж по подробно Карастоянов, 2018, под печат).
Извадка: Отчитайки като ограничение
на значителна част от емпирични изследвания на стила на вземане на решение, че изследваните лица са студенти, които участват в тях като част от учебния процес ние
включихме в извадката 287 лица разделени
в три извадки, за да се отчете влиянието на
специфичната професионална обстановка:
студенти от магистърски програми на СУ,
НБУ, ВА, АМВР (N = 78), офицери обучаеми от Военна академия (N = 118) и учители
(N = 91).

Резултати и обсъждане
Регулаторният фокус и регулаторната мода
са универсални мотивационни фактори и
всички големи модели на саморегулация
съдържат някаква версия на тези две функции. Те са базисни за саморегулацията, тъй
като обясняват различните начини, по които се реализира хедонистичният мотив. В
таблица 1 са представени корелационните
зависимости между регулаторен фокус и
стил на вземане на решение.
Регулаторният фокус изяснява различните механизми, чрез които хората подхождат към удоволствието и избягват болката,
а представените данни показват, че като
хронично проявление това води до различни мотивационни последици, свързани с
различия в стила на вземане на решение.
Установяваме слаби и умерени корелационни зависимости между хроничния регулаторен фокус и четири от стиловете на
вземане на решение и в трите извадки. Не
установяваме корелационни зависимости
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Таблица 1
Корелационни зависимости между регулаторен фокус и стил на вземане на решение
Table 1
Correlations between regulatory focus and decision - making style
Стил на вземане на решение

Рационален стил на вземане на решение

Интуитивен стил на вземане на решение

Зависим стил на вземане на решение

Избягващ стил на вземане на решение

Спонтанен стил на вземане на решение

Извадка

Промотивен
фокус

Превантивен
фокус

студенти

-0, 074

0,216*

офицери

0,003

0,222*

учители

0,09

0,331**

студенти

-0,113

-0,078

офицери

-0,074

-0,077

учители

-0,068

-0,048

студенти

-0,219

0,061

офицери

-0,327**

-0,061

учители

-0,391**

-0,079

студенти

-0,319**

-0,122

офицери

-0,337

-0,021

учители

-0,398

-0,133

*

**
**

студенти

0,318**

-0,297**

офицери

**

0,312

-0,324**

учители

0,356**

-0,384**

* Корелациите са значими при р < 0,05.
** Корелациите са значими при р < 0,01.

между регулаторния фокус и интуитивния
стил на вземане на решение.
Спонтанният стил на вземане на решение е единственият стил свързан и с
двете регулационни ориентации, и същевременно единственият стил на вземане
на решение, за който не установяваме да
е свързан с регулаторния фокус, е интуитивният. Отчитайки доказаната обща
основа на двата стила с преживелищната (несъзнавана) преработка на информацията (Карастоянов, 2018, под печат),
вероятно начинът, по който се реализира
хедонистичният мотив, е една от причините за предпочитанието към единия или
другия стил на вземане на решение. Хигинс посочва, че преобладаващата промотивна ориентация е свързана с по-рискови решения, по-бързото им изпълнение и

по-развитото креативно мислене, но и не
толкова точното изпълнение и по-слабото аналитично мислене и пренебрежение
към консервативните решения (Higgins,
2012: 398), което се вписва в описанието
на спонтанния стил на вземане на решение, особено ако е съчетано и с по-слабо
изразена превантивна ориентация. Хроничната саморегулаторна ориентация на
търсене на успеха, постиженията (по-силен промотивен фокус), развитието и неглижирането на вероятността от неуспех
и загуби (по-слабо изразен превантивен
фокус) са вероятно онази взривна смес,
която свързва предпочитанието към преживелищния когнитивен стил не с интуитивния стил на вземане на решение, а
със спонтанния стил, използващ „нетърпеливи“ стратегии за вземане на решение.
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Спонтанният стил на вземане на решение
е резултат от психична саморегулация,
която акцентира на растежа и развитието
при вземането на решение, като пренебрегва сигурността.
Установяваме умерени и слаби отрицателни корелационни зависимости между
два от стиловете – зависимия и избягващия
и хроничния промотивен фокус (и при трите извадки), т.е. пониженият промотивен
фокус (въздържането от действия, водещи до осигуряването на позитиви (печалби) и преследването на цели) е свързан с
отлагането или избягването на вземането
на окончателно решение, търсене на съвет или подкрепа от другите. Отчитайки
установените вече умерени и силни корелационни зависимости между двата стила
и в трите извадки (0. 543 > r > 0.39), допускаме, че по-слабата изразеност на промотивния регулаторен фокус е една от тези
общи характеристики, които предполагат
използването на двата стила на вземане
на решение, съобразявайки, че по-слабият
промотивен фокус не е свързан двата стила. От друга страна данните показват, че
хроничната промотивна регулация предполага по-рядко използване на зависимия и
избягващия стил.
Установяваме слаби положителни корелационни зависимости между превантивния фокус и рационалния стил на вземане
на решение. Преобладаващият превантивен фокус според Хигинс предизвиква
обратен модел като компенсация на промотивния фокус (Higgins, 2012: 398) (т.е. регулация, която води до спонтанен стил на
вземане на решение – б.а.). Зависимостта
е логична предвид основната функция на
превантивния фокус да осигури не растежа и развитието, а оцеляването или запазването на статуквото, липсата на негативи
и загуби, т.е. съвсем естествено е предпочитанието към предпазливи, внимателни
стратегии, които минимизират риска от
грешки, а рационалният стил на вземане
на решение е този, който би могъл да даде
това усещане за сигурност.
Теорията за саморегулацията (Selfregulatory theory, Kruglanski et al., 2000) до-
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пуска, че хората използват две стратегии,
когато се стремят към дадена цел – оценяване и придвижване към нея. И двете са
необходими за успешната саморегулация,
всяка има различен мотивационен фокус
и се отнася към различен подход за вземането на решение. В настоящото изследване
потвърдихме, че те са независими една от
друга. Когато двете моди варират хронично, при различните хора те се превръщат в
индивидуални различия, което в конкретния случай изследваме.
В табл. 2 са представени корелационните зависимости между регулаторната
мода и стила на вземане на решение, които
показват, че интуитивният и спонтанният
стил на вземане на решение не са свързани с регулаторната мода. Всъщност това
са стиловете свързани с по-изразена преживелищна преработка на информацията.
Установяваме, че по-изразената оценъчна
и локомотивна мода при саморегулацията е свързана с по-честата употреба на
рационалния стил, т.е. рационалния стил
се формира като резултат от едновременното действие на двете независими моди
и предполага баланс между две стратегии
при постигането на целите – оценяване и
придвижване към тях. И двете са необходими за успешната саморегулация, всяка
има различен мотивационен фокус и се
отнася към различен подход за вземане на
решение, но редица изследвания показват,
че когато се акцентира и на двете моди,
т.е налице е условие за „придвижване
в правилната посока“ (going in the right
direction), изпълнението е по-ефективно
(Higgins, 2012), което допуска, че това е
свързано и с решения, които водят до подобри резултати.
Зависимият стил и в трите извадки е
свързан с предпочитание към оценката на
ситуацията и неглижиране на придвижването към вземането на решение и неговото
изпълнение. Акцентът е кое е правилно и
се пренебрегва контролът. Това означава,
че при силни (срещу слаби) предпочитания
към оценка хората са прекалено ангажирани с оценъчните аспекти на саморегулацията, което вероятно усложнява и удължава

Личност и индивидуални... Личност и характ...

Психологични изследвания, Том 22, кн. 2, Август 2019 415

Таблица 2
Корелационни зависимости между регулаторна мода и стил на вземане на решение
Table 2
Correlations between regulatory mode and decision - making style
Стил на вземане на решение
Рационален стил
на вземане на решение

Интуитивен стил
на вземане на решение

Зависим стил
на вземане на решение

Избягващ стил
на вземане на решение

Спонтанен стил
на вземане на решение

Извадка

Оценъчна мода

студенти

0,233*

0,258**

офицери

0,227*

0,269*

учители

0,264

0,281*

студенти

-0,006

-0,067

офицери

0,127

-0,090

учители

0,098

0,009

студенти

0,422

-0,252**

офицери

**

0,333

-0,282**

учители

0,469**

-0,382**

студенти

0,134

-0,290**

офицери

0,126

-0,374**

учители

0,86

-0,402**

студенти

-0,111

0,048

офицери

-0,085

-0,006

учители

0,016

0,038

*

**

Локомотивна мода

* Корелациите са значими при р < 0,05.
** Корелациите са значими при р < 0,01.

процеса на вземане на решение предвид
търсенето на мнения от значими други за
достигане до „правилното решение“. Това
обяснява и отрицателната корелационна
връзка на зависимия стил на вземане на
решение с локомотивната мода. При оценката стремежът е да се направи правилното
нещо, да се вземе правилното решение, затова хората са насочени към генерирането
на алтернативи и са склонни да търсят съвет, но прекаленото фиксиране в този аспект и неглижирането на това, заради което
се прави оценката, очевидно са характерна
особеност на зависимия стил.
Избягващият стил и в трите извадки е
свързан с по-слабо предпочитание към
локомотивната мода или процеса на приключване на вземане на решение. Използването на този стил на вземане на решение

е свързано с индивидуално различие изразяващо се в отказ от контрол, без да се
акцентира кое е правилното решение и да
се изследват различни алтернативи, което
е важно различие в сравнение с предпочитанието към зависимия (междуличностен)
стил на вземане на решение.
Представените резултати в три различни професионални обстановки показват,
че освен различията в когнитивната прерабтка на информацията, която е свързана с рационалния и интуитивния стил на
вземане на решение, индивидуалните различия в саморегулацията (регулаторния
фокус и регулаторната мода) при задоволяване на хедонистичния мотив също са
свързани с различия в стила на вземане на
решение. Регулаторният фокус изяснява
използването на зависимия и избягващия
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стил от гледна точка на слабия хроничен
промотивен фокус, доизяснява природата
на спонтанния стил, който както интуитивния е свързан с когнитивната регулация,
но се превръща в спонтанен при по-силен
хроничен промотивен фокус и по-слаб
превантивен фокус, уточнява използването на рационалния стил при повишена
превантивна регулация за задоволяването
на потребността от сигурност. Получените резултати доказват, че оценката и локомотацията са независими функции. Как
оценката и придвижването функционират
в различните ситуации и при различните
хора може да предскаже как хората типично подхождат при вземането на решения.
В случая установихме как стилът им на
вземане на решение (без интуитивния и
спонтанния, към които регулаторната мода
няма отношение) ще се променя в зависимост от относителната сила на техните
предпочитания към едната от двете моди.
При рационалния стил оценката и придвижването работят заедно като партньори,
създават отношение истина – контрол, като
се постига баланса между двете моди. При
зависимия стил се акцентира на ценността,
на това кое е правилното решение и подбора на средствата за постигането на целта
(оценката), като се неглижира контрола,
докато при избягващия стил се неглижират
само придвижването т.е. контролът и постигането на прогрес.
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Резюме. Социалните, икономически и културни промени през последните няколко десетилетия
оказват силно влияние върху етапите в индивидуалния жизнен цикъл, и по-точно върху юношеството и ранната зрялост на днешните млади хора, определяни в изследователската литература
като поколението „Милениум“.
Настоящото изследване има за цел да изследва взаимовръзката между личностните ценности
от една страна и удовлетвореността от живота и стреса от друга при младите хора в прехода
им към ранна зрялост. Ще бъдат представени емпирични данни от количествено дисертационно
изследване, като основни методи на изследване са корелационен и регресионен анализ. Извадката
се състои от 204 респонденти на възраст от 20 до 35 години. Резултатите сочат, че индивидуалистични ценности като постижение, успех и амбиция от модела за ценностите на Шварц се
свързват с по-висока удовлетвореност от живота и по-ниски нива на стрес, докато колективистичните ценности като конформност спрямо социалните правила и спазване на традициите
водят до по-ниска удовлетвореност.
Резултатите от изследването биха били от най-голяма полза в областта на консултативната
практика поради увеличаващият се брой млади хора, търсещи психологическа помощ. Резултатите биха били полезни още и в образованието на специалистите, работещи с ученици и студенти.
Изследването е сред малкото проучвания в България на връзката между ценности и субективно благополучие. Освен това, то поглежда на проблема от перспективата на поколението
Милениум – прави се опит за анализ на демографските тенденции, които очертават един нов
житейски етап при тези млади хора и особеностите, които той носи със себе си. Основният изследователски въпрос е поставен в по-широкия контекст на психологията на развитието, както
и на теорията за конгруентността между социалните и личностните ценности.
Ключови думи: юношество; възникваща зрялост; ранна зрялост; ценности; удовлетвореност; стрес.
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Abstract. Social, economic and cultural conditions in the last few decades have strong influence on the
stages of the individual life cycle, and more particularly on adolescence and young adulthood of today’s
young people defined in research literature as the Millennial generation.
The present study aims to examine the relationship between personal-level values on one side and satisfaction with life and stress on the other of young people in their transition to adulthood. Empirical data
of a quantitative dissertation research is presented, and the main research methods are correlation and
regression analysis. The sample consists of 204 respondents aged 20 to 35. Results indicate that individualistic values such as achievement from Schwartz’s Values Model are related to higher satisfaction with
life and lower stress levels while collectivist values like conforming to social rules and keeping tradition
lead to lower life satisfaction.
The results of this study will be most useful in the filed of psychological counseling because of the increasing number of young people seeking psychological help. Results would be useful also for experts and
teacher in education working with young people.
The study is among the few in Bulgaria examining the relationship between values and subjective wellbeing. Besides, it looks on the problem from the perspective of the millennial generation – an attempt is
made to analyse the demographic tendencies that create a new life stage for these young people and all
the specificities that it brings with itself. It has been also attempted to put the main research question in
the broader contexts of developmental psychology and the theory for congruence between personal and
societal values.
Keywords: adolescence; emerging adulthood; young adulthood; values; subjective well-being; stress.
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Introduction
Societal change has a strong influence on
individual development and especially on
young people. It impacts the formation of
generational consciousness as by definition
a generation is a group of people that shares
not only birth years, age and location but also
significant social and historical events at critical developmental stages (Mannheim 1952;
Kupperschmidt 2000). This article is about
the Millennial generation or the people born
between 1980 and 1990 who are currently
in their young adulthood. For the first time,
this categorization and name of this generation were used in American cultural context.
Researchers advise that the categorization of
generations has cultural specificities and the
cultural context must be always taken into account (Parry & Urwin 2011). But in spite of
these cultural specificities, this categorization
can be used also in our country because young
people around the world today are more alike
than ever. The generational consciousness of
the people born between 1980 and 1990 is
global because media and advanced technologies make common experiences and defining social events global (Edmunds & Turner
2005). Thus, the social and historical events
on global level which have shaped the consciousness of this generation during its critical developmental stages in almost all modern
societies including Bulgaria are globalization
processes, liberalization, democratization,
freedom of travel, abundant information,
technological progress, social networks but
also terrorist attacks and economic crises.
These events strongly influence value formation. The present article will attempt to shed
light on the specifics of these young people’s
transition to adulthood, as well as value formation and life satisfaction during this period.
Adolescence and young adulthood
According to life-span theories adolescence
and young adulthood are crucial life stages
during the individual development of a person
building the foundations for the future identity and personality. Erikson focuses on adolescence and the identity crisis which occurs in
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this period and can sometimes last throughout
young adulthood and even old age (Erikson
1996). It is a life stage lasting from puberty
(approx. 12-13) to early maturity (approx.
19) when the individual passes through the
psycho-social crisis identity vs. role diffusion.
This life stage has a strong impact on value
formation and the individual has to make important choices such as a profession and a direction in life. After many role identifications
the young person ideally achieves an autonomous position in society (Erikson 1996).
The fundamental crisis in the next life
stage - early adulthood (from approx. 19 to
approx. 25) - consists in the choice of the
young adult between the establishment of intimate interpersonal relationships on one hand
and loneliness and isolation on the other. The
successful resolution of this crisis is based on
the successful resolution of the identity crisis
from the previous stage (Erikson 1996). The
marks of the successful resolution of this crisis
are a positive attitude towards the self, selfconfidence, a perspective about the future, acceptance of the values of society and culture.
However, researchers on psychological development mark a change in these two life stages
for more recent generations. The changes are
in the duration of the life stages as well as in
how transition from one to the other occurs.
The prolonged transition to adulthood
Today, modern society grants young people a
psychosocial moratorium - a period of experimenting with different social roles with the
aim of finding their place in society (Erikson
1996). During this period the social integration of young people and adult responsibilities
are postponed for the future. This phenomenon
is more characteristic for industrialized countries where processes such as decomposition
of the extended family, urbanization, technological progress and continuing education
make it possible by decreasing the importance
of traditional values (Erikson 1996). Psychosocial moratorium is unlikely for traditional
societies where young people get the status
of adults immediately after maturity while in
late modern societies it is getting longer than
before and taking up almost a decade. Erikson
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has noted this new life period with the previous generation when it lasted shorter but with
today’s young people it is even more obvious
and longer.
The reasons for the emergence of this new
life stage are not only demographic but also
economic – because of technological progress
it takes longer now to prepare for the professional world and young people spend longer
time in education to acquire the necessary
skills (Erikson 1996). Urbanization processes
divide communities and decrease the importance of the extended family and traditional
values (Erikson 1996). Thus, young people
feel less bound by tradition and free to follow
their own way.
The changing way to adulthood has led
some authors to talk about the emergence
of a new life stage between adolescence and
young adulthood – Arnett calls it “emerging
adulthood” (Arnett 2004). He made a comparison between the lives of young people in
the U.S. in the 1970s and 2000s and found out
that important criteria for adult status such as
the average age for marriage, having a first
child and engaging with a full-time job has
significantly risen.
The statistics for Bulgaria show the same
tendencies. In Bulgaria the mean age of women at birth of first child has risen from 22.4 in
1995 to 26 years in 2016. The average age of
women at first marriage has risen from 21.5
in 1990 to 27.1 in 2016. The same tendency
is valid for the average age of men at first
marriage – from 24.6 in 1990 to 30.5 in 2016.
The youth employment index has risen from
33.8 in 2000 to 39.2 in 2017 but the index of
young temporary employees as percentage of
the total number of employees has stayed almost the same from 2006 (11) to 2017 (10.4).
Youth here relates to young people aged between 20 and 24 – the period after graduation
from high school when they make their first
steps into the world of adults. We can see that
a considerable percentage of the people with
unstable jobs are young people. According
to data of the National Statistical Institute in
Bulgaria the percentage of 19 to 23-year-olds
officially involved in some form of education
rose from 26.0 in 2001 to 44.0 in 2017 as part
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of the whole population in this age period. We
can see that the former criteria for adult status are no more valid for contemporary young
Bulgarians. They get married and have children in their late twenties. While in their early
twenties, a large percentage of them study and
have temporary, unstable jobs. Like in most
industrialized countries, with the Millennial
generation in Bulgaria the traditional markers
for reaching adulthood are not valid anymore.
It can be concluded that emerging adulthood is a phenomenon observed also in the
life paths of contemporary Bulgarian young
people (Millennial generation) – it is the period between 19 when they leave high school
and their late 20s when they make firm choices and commit to adult roles such as marriage,
parenthood and a full-time job. As Arnett puts
it, it is a period when young people have adult
status but not the typical responsibilities of
adults which allows them to experiment with
different social roles in work and life until
they find their identity (Arnett 2004). Having in mind that the above-mentioned demographic tendencies are not likely to reverse,
the period of emerging adulthood currently
extending into the late 20s may reach in future
even the early 30s.
Consequences
Thus, the Millennial generation have an unprecedentedly long time in young age before
they enter adulthood to find their identity and
to establish the important relationships in life
and work – from their high school graduation until their late 20s, i.e. almost ten years.
Young people in industrialized countries today have more opportunities than ever before
– they experiment with them and practice
their individual choice. This brings for the
Millennial generation the advantage of having
the chance to try out different social roles and
find the best option for them – a chance that
many generations from the recent past did not
have because their life was predefined by their
community, their family and the traditional
values. We can see how social change influences individual development and in particular, the transition from adolescence to young
adulthood.
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Rise in individualism …
In these new circumstances, young people today have to rely on themselves in finding their
direction in life in the abundance of possibilities. The prolonged transition to adulthood and
the need for individual choice cultivate the
formation of individualistic values in young
people. They have to be self-directed and
open to change rather than conservative and
traditional in order to cope with the challenges
of modern life. The decreased importance of
communities and the decay of the extended
family determine the decrease of traditional
values in the lives of contemporary young
people. At the same time, engaging in identity formation should increase individualistic
values. Research shows an actual increase in
individualistic values. The growing importance of individualistic values was confirmed
in studies on Bulgarian students (Baychinska
& Garvanova 2006; Papazova & Garvanova
2008; Chavdarova 2008). A tendency towards
individualization among Bulgarian young
people is revealed also by other researchers
(Mitev & Kovacheva 2014). Other authors
have also found out that members of the Millennial generation are more individualistic
than previous generations because they have
been raised in a culture that celebrates the individual (Twenge 2006).
… and the uncertainty it brings
Based on this, one can expect that they are
the happiest and most satisfied generation until now because they can practice individual
choice and have more freedom than previous generations. But research shows exactly
the opposite. The freedom granted by society
gives many young people a feeling of instability while the ever growing period of moratorium brings with itself uncertainty for the future
(Arnett 2004). The traditional patterns of family and social structure that shaped the lives
of young people in the past have declined and
the traditional markers of reaching adulthood
like marriage, parenthood, home and a fulltime job have lost their meaning for today’s
generation of young people (Coté 2000). As
a consequence, young people have many opportunities but do not have any behavioral
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models to follow or traditions to regulate their
life (Coté 2000). They have many choices but
no authority to tell them whether their choice
is wrong or right. This is what gives them a
feeling of instability and anxiety.
The individualistic approach to life involving personal choice should help people cope
with the challenges of modern society. But is
this really the case?
Many authors remark that instability and
uncertainty are a typical feature for the contemporary young generation (Twenge 2006).
Exploring many options without settling
down is the cause for the rising stress and
anxiety levels among young people (Twenge
2006; Twenge & Campbell 2008; Twenge
2015). Twenge thinks that the growing levels
of anxiety and depression in America go hand
in hand with the increase in individualistic
values (Twenge 2006) but the relationship between the two variables has not been proven
on individual level.
Although there are studies testing the relationship between values and life satisfaction in Bulgaria (Garvanova 2017), there is
no study testing how individual-level values
predict life satisfaction and stress.
Therefore, the proposed model in the study
will be an innovative viewpoint on the above
discussed problems and will shed light on the
relationship between values, life satisfaction
and stress levels among young people.
In a study Sagiv and Schwartz found no
significant correlation between any value
type of the Schwartz’s model and general
life satisfaction suggesting that the latter is
likely to be independent of particular value
priorities and to depend upon the fit between
values and environment instead, i.e. a person
will be satisfied when the environment allows him/her to achieve the desired values
(Sagiv & Schwartz 2000). The environment
in which contemporary young people get
mature, stimulates individualistic values,
so young people with individualistic values
should enjoy a better fit between their personal values and the environment and thus
feel more satisfied with their lives. At the
same time, young people who have more
collectivistic values, should feel less satis-
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fied because their values do not correspond
to the values prevailing in society and among
other members of their generation.

Theoretical model and measures
In order to test this theoretical model, each
concept needs to be measured. Further, we proceed with a short description of each concept
and the scale used in the study to measure it.
Personal values
Values reflect what is important to us in our
lives (for example security, independence,
wisdom, success, kindness, pleasure). They
result from the influences to which individuals and groups are exposed such as common
social experiences (major economic and political processes) as well as from personal
experiences (emigration, illness, trauma, etc.)
(Bardi & Schwartz 2003). They are basically
classified as individualistic and collectivist. In
the study the Schwartz values model is used to
describe values on personal level. It includes
the concept for the presence of ten value types
(achievement, power, hedonism, stimulation,
self-direction, security, conformity, tradition,
benevolence, universalism) united into four
value dimensions (self-enhancement, selftranscendence, openness for change, conservatism) and two types of tendencies: individual
and collective interests (Schwartz 1992).
The Schwartz Values Survey is based on
this model and it has been adapted for the Bulgarian population by Krassimira Baychinska
(Baychinska 1994). The respondent is presented with two lists of values including 30
terminal and 28 instrumental values containing an additional explanation of each value
which they have to rate by importance. As the
survey was conducted in Bulgarian language,
the translation of the Schwartz Values Survey was provided by Magdalena Garvanova
(Garvanova 2005a; Garvanova 2013).
Satisfaction with life
Subjective well-being consists of two components - an affective one and a cognitive one
(Pavot et al. 1991). The cognitive component
of subjective well-being is also called satis-
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faction with life. General satisfaction with
life reflects the degree to which a respondent
is satisfied with the different aspects of their
life taken together. As a result, the individual
feels content and on stable ground in contrast
to feeling anxious or stressed. Diener and colleagues developed the Satisfaction-With-Life
Scale to measure the cognitive or judgmental
component of subjective well-being (Diener
et al. 1985). The instrument has been adapted
for the Bulgarian population by Krassimira
Baytchinska (Baychinska 1996a). As the survey was conducted in Bulgarian language, the
Bulgarian translation of the instrument was
provided by Momchil Kiryakov (PhD thesis,
2015).
Stress
According to the interactional approach of
Lazarus stress is a reaction that appears within the interaction between personality and
the environment (Naydenova & Ilieva 2006).
Thus, the skills of the individual to cope with
the challenges of the environment play a crucial role. Stress is every case in which the
challenges in the external world overwhelm
the individual’s capabilities to adapt and thus
disturb his/her psychological well-being (Lazarus 1981). The individual process of assessment of the situation and of the personal coping resources is essential for the appearance
of stress. We expect that young people who
are more individualistically oriented, engage
more often in developing their potential and
finally rely on more personal resources for
coping.
The stress levels of respondents were
measured using the Perceived Stress Scale of
Sheldon Cohen (Cohen et al. 1983). The scale
was translated from English into Bulgarian
(translation, back-translation and an expert
comparative translation) and standardized
for the Bulgarian population by Naydenova
and Ilieva (N=709; Cronbach’s Alpha=0.80)
(Naydenova & Ilieva 2006). The scale aims to
measure the degree to which certain life situations are perceived as sources of stress. Stress
is an important outcome variable in the study
as it is related to the general well-being of an
individual (Radoslavova & Velichkov 2005).
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Predictors

Psychological Research, Vol. 22, Nо 2, August 2019

Outcomes

Figure 1. Proposed study model

The survey ends with several questions
asking the following demographic data from
respondents which is expected to influence the
results: age, gender, level of education, if they
are currently engaged in some form of studies,
current employment status, if they have children and the number of their children.
Based on this, the following hypotheses
were formulated:
H1: Individualistic values are positively
related to general life satisfaction and
negatively related to stress levels because of the consistency between personal and societal values, i.e. values
prevailing among the other members
of the Millennial generation (Sagiv &
Schwartz 2000).
H2: Collectivistic values are negatively
related to general life satisfaction and
positively related to stress levels because of the inconsistency between
personal values and the values of other members of the Millennial generation (Sagiv & Schwartz 2000).
The proposed study model with predictors and outcome variables is illustrated in
Figure 1.

Analyses
Scales reliability analysis
The analysis of the data began with performing internal reliability tests for all scales
(N = 204) to see if they are a reliable instrument for measurement on this sample of respondents.
Tabachnick and Fidell recommend the
value of Cronbach’s α to be ≥ 0.65 so that the
items in the scale have good reliability (Ta-

bachnick & Fidell 2001). According to the
general classification Cronbach’s α lower than
0.50 makes the scale unreliable, from 0.50 to
0.60 - the reliability is weak, from 0.60 to 0.70
- the reliability is middle level, from 0.70 to
0.80 - the reliability is good for practical purposes, and above 0.80 - the internal reliability
is considered high.
First, the internal reliability coefficients
for the Schwartz Values Survey are presented.
They are compared to the internal reliability
coefficients from previous studies conducted
with Bulgarian samples of respondents with
the same questionnaire.
In Table 1 below, the internal reliability coefficients for the value types from the
Schwartz Values Survey from our sample
(N = 204) are shown in the last column. They
are compared to the internal reliability coefficients for the same scales applied to the Bulgarian population by Krassimira Baytchinska
and Magdalena Garvanova at two points in
time: 1995 (Baytchinska 1996a; 1996c) and
2005 (Baytchinska & Garvanova 2005c). The
cross-cultural data includes data from 30 nations and is taken from Schwartz’s research
(Schwartz 2005b).
As it can be seen from Table 1, Cronbach’s
α in our sample varies from 0.57 for hedonism
and self-direction to 0.75 for universalism. In
comparison, in 1995 the internal reliability
coefficients varied from 0.51 for tradition to
0.69 for benevolence (Baytchinska 1996a;
1996c). In 2005 Cronbach’s α varied from
0.52 for conformity to 0.67 for stimulation
(Baytchinska & Garvanova 2005c; Garvanova 2013). The internal reliability coefficients
from 1995, 2005 and 2015 are comparable
to the means from the cross-cultural data
(Schwartz 2005b).
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Table 1
Cronbach’s Alpha coefficient, mean, and standard deviation for the ten value types of
Schwartz’s model for the studies in Bulgaria 1995, 2005 and the present study (2015)

Value
type

Number
of
items

Internal
reliability
α-

Internal
reliability
α-

Internal
reliability
α-

Cronbach
Bulgaria
1995
(N = 1113)

Cronbach
Bulgaria
2005
(N = 636)

Cronbach
Crosscultural
data mean

Internal
reliability
α-

Scale
SD
mean
Cronbach
(N = 204)
(N = 204)
Bulgaria
2015
(N = 204)

Security

5

0.59

0.61

0.70

0.73

24.4

5.81

Conformity

4

0.64

0.52

0.72

0.64

19.3

4.74

Tradition

5

0.51

0.54

0.60

0.58

15.6

7.24

Benevolence

5

0.69

0.63

0.70

0.63

25.0

5.03

Universalism

7

0.64

0.61

0.75

0.75

31.6

8.53

Self-direction

5

0.54

0.56

0.68

0.57

26.01

5

Stimulation

3

0.67

0.67

0.72

0.74

12.8

4.71

Hedonism

2

0.61

0.64

0.74

0.57

9.66

2.94

Achievement

4

0.57

0.58

0.72

0.62

18.7

4.85

Power

4

0.58

0.59

0.68

0.63

13.10

5.51

Source: Garvanova, M. (2013). Transformation in the values of contemporary Bulgarians. Sofia, “For the letters” press; Schwartz, S. H. (2005b). Robustness and fruitfulness of a theory of universals in individual human
values. In: A. Tamayo & J. B. Porto (Eds.), Valores e Comportamento nas Organizacoes [Values and behavior
in organizations] (pp. 56-95). Petropolis, Brazil: Vozes.

When comparing Cronbach’s α in our sample (N = 204) to the mean of the internal reliability coefficients of the cross-cultural data, it
is obvious that the coefficient are very similar.
According to Tabachnick and Fidell’s classification the scales Tradition, Self-direction and
Hedonism have weak reliability. The scales
Conformity, Benevolence, Achievement and
Power have middle level reliability, and the
scales Security, Universalism, Stimulation have
reliability that is good for practical purposes.
In conclusion, it can be said that three of
the ten scales have a coefficient of internal reliability ≥ 0.65 as by the recommendation of
Tabachnick and Fidell. However, four more
have a coefficient that is very close to 0.65,
so their reliability can be accepted as good.
The scales Tradition, Self-direction and Hedonism have reliability coefficients that are
below 0.65. However, their Cronbach’s α co-

efficients are not much lower than this level
and the received Cronbach’s α coefficients
in our sample are very similar to the coefficients received in the samples of Bulgarian
respondents from 1995 and 2005 as well as
very similar to the mean of the coefficients
of internal reliability in the cross-cultural
sample. The scale Hedonism has a coefficient
of internal reliability lower than the recommended level of 0.65 as well as lower than
the internal reliability coefficients received
in the two samples of Bulgarian respondents
in 1995 and 2005. The internal reliability
coefficient of the scale is lower also than
the mean coefficient from the cross-cultural
data. This scale might be problematic and
has to be approached with caution. With this
reservation, it can be concluded that all the
ten scales have acceptable internal reliability
and are good for research purposes.
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In Schwartz’s model, the ten value types
mentioned just above form four higher-order value dimensions. The Benevolence and
Universalism value types form the value
dimension Self-transcendence. The Power
and Achievement value types form the value
dimension Self-enhancement. The Tradition,
Security and Conformity value types form
the Conservatism value dimension, and finally the Stimulation, Hedonism and Selfdirection value types form the Openness for
change value dimension. The value dimensions Self-enhancement and Openness for
change together form Individualism while
the Self-transcendence and Conservatism
value dimensions together form Collectivism (Schwartz 1992). The internal reliability coefficients were tested also for the four
higher-order value dimensions and for the
two value interests. The results are shown in
Table 2.
It is obvious that the reliability coefficients
range from good for research purposes to high
according to Tabachnick and Fidell’s classification (Tabachnick & Fidell 2001). The re-
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liability coefficients received for the sample
in 2015 are all higher compared to the coefficients received for the samples from 1995
and 2005.
Cronbach’s α for the whole instrument is
0.91 (N = 204; 44 items) which makes it excellent for research purposes. In 1995 Cronbach’s α of 0.88 was reported (N = 1113;
58 items) and in 2005 Cronbach’s α of 0.85
(N = 636; 58 items) was received (Garvanova
2013).
In conclusion, both the value dimensions
and the value interests have high internal reliability and are good for research purposes.
Next, the internal reliability analysis for
the other scales used in the study was performed (N = 204). The results of the internal
reliability analysis are shown in Table 3.
The Satisfaction with life scale
(mean = 16.90, SD = 3.97) has 5 items and
Cronbach’s α of 0.78 which makes the scale
excellent for research purposes.
The Stress scale (mean = 21.26, SD = 3.25)
has 7 items and Cronbach’s α of 0.55 which
means weak reliability (Tabachnick & Fidell

Table 2
Cronbach’s Alpha coefficient, mean, and standard deviation for the four value
dimensions and the two value interests of Schwartz’s model for the studies
in Bulgaria 1995, 2005 and the present study (2015)

Value dimensions and
interests

Number
of
items

Internal
reliability
α-

Internal
reliability
α-

Internal
reliability
α-

Cronbach
Bulgaria
1995
(N=1113)

Cronbach
Bulgaria
2005
(N=636)

Cronbach
Bulgaria
2015
(N=204)

Scale
mean

Standard
deviation
(SD)

Self-transcendence

12

0.76

0.71

0.81

56.5

12.21

Self-enhancement

8

0.71

0.72

0.77

31.8

9.39

Conservatism

14

0.75

0.72

0.82

59.19

15.01

Openness to change

10

0.74

0.76

0.78

48.52

10.18

Collectivism

26

0.85

0.82

0.89

115.69

25.40

Individualism

18

0.80

0.82

0.84

80.35

16.97

Source: Garvanova, M. (2013). Transformation in the values of contemporary Bulgarians. Sofia, “For the
letters” press.
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Table 3
Descriptive statistics for the scales in the survey - name of the scale,
number of items, mean, standard deviation, Cronbach’s Alpha coefficient
Number of
items

Scale
mean

SD

Cronbach’s
Alpha

Satisfaction with life

5

16.90

3.97

0.78

Stress

7

21.26

3.25

0.55

Scale

Table 4
Descriptive statistics for the scales in the survey - name of the scale,
number of items, mean, standard deviation, Cronbach’s Alpha coefficient
Number of
items

Scale
mean

SD

Cronbach’s
Alpha

Satisfaction with life

5

16.90

3.97

0.78

Stress

7

16.88

3.24

0.61

Scale

2001). The analysis shows that if we delete
one of the items – “How often do you find
yourself thinking about what you have to do
in the future?” - the reliability coefficient will
rise up to 0.61. We do this and thus we achieve
middle-level reliability (Tabachnick & Fidell
2001). Thus, the internal reliability coefficient
of this scale is approaching the level of 0.65
recommended by Tabachnick and Fidell. The
final results are show in Table 4.
Having in mind the good internal reliability
coefficients received for the scales measuring
the value dimensions as well as the outcome
variables Satisfaction with life and Stress, we
can proceed with the analysis.

Method of study
A questionnaire including the above mentioned scales was given to students in 2015
as part of a dissertation research. All items
were in the form of statements except for
the items of the Stress scale - they were in
the form of questions. The items in the different scales are not successive in the questionnaire but mixed up. The study was conducted anonymously, voluntarily and without
payment to the respondents. The first round
of respondents were surveyed on paper, the

rest of the respondents were approached in
Internet and asked to fill in the questionnaire.
All of them were informed that the survey is
conducted for the purpose of scientific dissertation research. They were also instructed
to be honest and objective in their responses
regarding their personal values, attitudes and
preferences. The average time for filling in the
questionnaire was 20-25 minutes. The survey
was conducted between May and September,
2015.
The data was processed with the help of
the statistical software program SPSS, version
22.0.0.0. After the data entry, the reverse coded items were recoded. Then, all items were
grouped into the corresponding scales.
Participants
The sample consists of representatives of the
Millennial generation (people born between
1980 and 2000) (Ng et al. 2010). In my sample the Millennial generation was represented
by the people born between 1980 (35 years
old at the time of the study) and 1995 (20
years old is the youngest person to fill in the
questionnaire). At the time of survey, these
respondents’ age varied from 20 to 35 years
old. The demographic data is summarized in
Table 5.
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Table 5
Demographic information for the two generations
Respondents
Sex:
Male
Female

53
150

26%
74%

Level of education:
Secondary education
Professional secondary education
Higher education

61
20
122

30%
10%
60%

Student status:
No
Full-time
Part-time

55
135
12

27%
67%
6%

Employment status:
Unemployed
Full-time work
Part-time work
Shift work
Own business

45
110
39
3
5

22%
54%
19%
2%
3%

Children:
Yes
No

18
185

9%
91%

12
4
-

63%
21%

Number of children:
1
2
3
4

* 16% of the respondents of the younger generation have not indicated how
many children they have

Of the younger respondents only 26%
are male and 74% are female. Having this
in mind, we can conclude that the sample is
not homogenous regarding sex - female respondents prevail over male. In the group of
respondents 60% have higher education and
40% have secondary education. This tendency is expected having in mind that most of the
younger respondents are still students - 67%
of them are engaged in full-time studies while
27% are not engaged in any form of studies.
More than half of the young respondents have
not completed their education yet.
As far as employment status is concerned,
the percentage of the full-time working respondents is 54%. The percentage of the unemployed is lower - 22%, and 19% part-time

working. The people engaged with own business are only 3%. In conclusion, 43% are either engaged in shift or part-time work, or are
not employed at all. Almost half of the young
respondents have not accomplished their transition to permanent, full-time employment.
Of the people up to 35 years only 9% have
children. This means that a lot of people are
postponing the establishment of own family
for their 30s and even for their late 30s. Of
the respondents who have children the majority have one child (63%), and 21% have
two children. The rest have not reported the
number of children in the family. Most of the
respondents in our sample have not made the
transition to establishment of own family and
parenthood yet.
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These demographic data are a confirmation of Arnett’s theory that the majority of
young people between the ages 20 and 30 find
themselves in a period of emerging adulthood
– they are adults but still do not have some
of the responsibilities typical for adults like
a permanent, full-time position (only 54%
have a full-time job), own family and children
(only 9% have become parents), completed
education (67% are still studying full-time).
The respondents in our sample find themselves in a life stage where they still have not
accomplished their transition to adulthood
and thus meet the criteria for being members
of the Millennial generation who are passing
through the life stage of emerging adulthood.

Data analyses
We will now proceed with the analyses of their
responses to the scales. In order to test the hypotheses for the relationship between personal
values on one side and satisfaction with life
and stress on the other, we will perform the
following types of statistical analyses:
1. Correlation analysis (Pearson). This
type of analysis is suitable when checking for correlations between variables
with Gaussian (normal) distribution.
2. Stepwise linear regression analysis. It
is a suitable statistical method when we
look for a set of statistically significant
factors that influence a certain dependent variable. The regression analysis
examines the multicolinearity between

independent variables. The statistics for
tolerance is used which represents the
variance of each independent variable
as a part of the whole unexplained by
the others.
Relationship between the variables in the
theoretical model (correlation analyses)
In order to check how the predictor and outcome variables in our theoretical model vary
together, we performed correlation analyses.
We assume that the data is normally distributed and apply parametric statistical tests to it.
We report in Table 6.1 below the Pearson correlation coefficients used for variables with
Gaussian (normal) distribution.
It is obvious from the table that the only
value type from Schwartz’s model that correlates statistically significant with life satisfaction is achievement (r = .230**, p < 0.01).
The correlation coefficient is positive which
means that the people who emphasize the
importance of success and ambition in their
lives, experience greater satisfaction with life.
In Table 6.2 the correlation analyses between
the value dimensions and satisfaction with life
are presented.
As seen in Table 6.2, when performing correlation analyses between the value dimensions and value tendencies from
Schwartz’s model and satisfaction with
life, no statistically significant correlation
was found. We proceed with the correlation
analyses between the ten value types and the
other outcome variable in the model – stress,
presented in Table 7.1.

Table 6.1
Relationship between value types and satisfaction with life (correlation analysis)

Satisfaction
Perason
Sig.
(2-tailed)

Sec

Conf

Trad

Benev

Univ

Sd

Stim

Hed

Achiev

Po

-,048
,505

-,049
,496

-,030
,671

,081
,256

,096
,184

,120
,101

-,040
,580

,073
,305

,230**
,001

,019
,793

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Legend: Sec – security; Conf – conformity; Trad – tradition; Benev - benevolence; Univ-universalism; Sd
– self-direction; Stim – stimulation; Hed – hedonism; Achiev – achievement; Po – power.
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Table 6.2
Relationship between value dimensions and satisfaction with life (correlation analysis)
Satisfaction
Pearson
Sig.
(2-tailed)

ST

SE

OfC

C

Coll

Ind

,109
,135

,140
,052

,068
,361

-,074
,310

,018
,806

,132
,079

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Legend: ST – self-transcendence; SE – self-enhancement; OfC – openness for change; C – conservatism;
Coll – collectivism; Ind – individualism.

Table 7.1
Relationship between value types and stress (Correlation analysis)
Stress
Pearson
Sig.
(2-tailed)

Sec

Conf

Trad

Benev

Univ

Sd

Stim

Hed

Achiev

Po

-,035
,750

-,073
,505

-,088
,421

-,190
,080

-,147
,176

-,183
,093

-,029
,789

-,156
,149

-,233*
,032

-,118
,278

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Legend: Sec – security; Conf – conformity; Trad – tradition; Benev - benevolence; Univ-universalism; Sd
– self-direction; Stim – stimulation; Hed – hedonism; Achiev – achievement; Po – power.

Table 7.2
Relationship between value dimensions and stress (Correlation analysis)
Stress
Pearson
Sig.
(2-tailed)

ST

SE

OfC

C

Coll

Ind

-,188
,088

-,193
,077

-,165
,130

-,099
,373

-,143
,209

-,205
,061

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Legend: ST – self-transcendence; SE – self-enhancement; OfC – openness for change; C – conservatism;
Coll – collectivism; Ind – individualism.

When correlating the value types from
Schwartz’s model with the outcome variable
stress, the only statistically significant correlation coefficient is again between stress and the
value type achievement (r = -.233, p < 0.05).
This time the correlation is negative which
means that the more people value achieving
goals in their lives, the less stress they experience. Again the correlation analysis was
repeated between the value dimensions and
stress. Results are shown in Table 7.2.

When performing correlation analyses between the value dimensions and value tendencies from Schwartz’s model and stress, again
no statistically significant correlation was
found.
Predictors of general satisfaction with life
and perceived stress of the young generation
(regression analyses)
As a next step regression analyses were performed as they give a clearer picture of the
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specific factors that influence each of the dependent variables in the model. The performed
regression analyses eliminate the multicollinearity of the independent variables. Thus,
only predictors remain that have a significant
impact on the studied constructs and this
impact is independent of the variance of the
other variables. The regression analyses were
performed with each of the outcome variables
in the model as a dependent variable.
Predictors of general satisfaction with life
The Satisfaction-With-Life scale was included as a dependent variable in the regression
equation and the scales measuring the value
types achievement, power, hedonism, selfdirection, stimulation, security, conformity,
tradition, benevolence, universalism as independent variables. The stepwise method was
used. The independent variables that were not
statistically significant predictors of satisfaction with life were removed one by one from
the regression equation starting with the most
insignificant one. The following variables
were removed: conformity, tradition, self-direction, benevolence, hedonism, power, security, universalism. The results are presented in
Tables 8.1 and 8.2 below.

The regression analysis demonstrates low
predictability of model 1 - Adjusted R Square
equals .071. This means that the model explains 7% of satisfaction with life for Millennials. The model is statistically significant at
p < 0.001.
After performing the stepwise regression,
it turns out that the statistically significant
predictors of satisfaction with life for Millennials are Stimulation values (Beta = -.181)
(Sig. = .021 at p < 0.05) and Achievement values (Beta = .315) (Sig. = .000 at p < 0.001).
The results only partly confirm hypothesis 1
because both achievement and stimulation
values are from the individualistic domain,
and stimulation is negatively related to it.
The results indicate that valuing achievements, i.e. being ambitious and demonstrating personal competences in a concrete social
interaction or situation, makes young people
more content with their lives. On the contrary,
valuing stimulation, i.e. engaging in varying
and exciting activities, makes young people
less satisfied.
The same regression was performed using
the value domains self-enhancement, selftranscendence, openness for change and conservatism as well as the value interests collec-

Table 8.1
Predictors of general satisfaction with life for young people. Model summary
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. error
of estimate

1

.284a

.081

.071

3.79

а. Predictors: (Constant), Stimulation, Achievement
b. Dependent variable: Satisfaction with life

Table 8.2
Predictors of satisfaction with life for the Millennial generation. Coefficients
Model

Unstandardized
coefficients

Standardized
coefficients

B

Std. error

1 (Constant)

14.206

1.162

Stimulation

-.159

.068

Achievement

.260

.064

Beta

T

Sig.

12.228

.000

-.181

-2.326

.021

.315

4.044

.000
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Table 9.1
Predictors of general satisfaction with life for young people. Model summary
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. error of
estimate

1

.224a

.050

.039

3.86

a. Predictors: (Constant), Collectivism, Self-transcendence
b. Dependent variable: Satisfaction with life

Table 9.2
Predictors of satisfaction with life for the Millennial generation. Coefficients
Model

Unstandardized
coefficients

Standardized
coefficients

B

Std. error

15.510

1.394

Self-transcendence

.177

.058

Collectivist interests

-.074

.028

1 (Constant)

tivism and individualism as independent variables to check if they have predictive power
for general life satisfaction. The stepwise
method was used. The independent variables
that were not statistically significant predictors of satisfaction with life were removed one
by one from the regression equation starting
with the most insignificant one. The following
variables were removed: individualistic interests, openness for change, self-enhancement,
conservatism. The results are presented in Tables 9.1 and 9.2.
The model has only weak predictive power – 3.9% (Adjusted R Square = .039). This
means that it explains only 4% of the variation
of satisfaction with life.
The only two statistically significant predictors of satisfaction with life are self-transcendence values (Beta = .544) (Sig. = 003 at
p < 0.01) and collectivist values (Beta = -.478)
(Sig. = .008 at p < 0.01). The model is statistically significant at p < 0.001. This result
confirms hypothesis 2 only partly. Collectivist
values are indeed negatively related to satisfaction with life but self-transcendence values
which are from the same domain are positively related to it.
These results indicate that the more young
people pay attention to the needs of others in

Beta

T

Sig.

11.127

.000

.544

3.033

.003

-.478

-2.665

.008

everyday life, the more satisfied with life they
feel. On the other hand, being collectivistically oriented, i.e. regarding traditions and the
social order as well as trying to conform to
social rules, makes them less satisfied.
Predictors of stress among young people
In the next regression equation Stress was
included as a dependent variable and the
above-mentioned value types as independent
variables. The stepwise method was used.
All statistically insignificant variables were
removed from the regression equation starting with the most insignificant ones. They
were removed in the following order: universalism, tradition, conformity, power, selfdirection, security, hedonism, stimulation.
The results are presented in Tables 10.1 and
10.2 below.
The model has weak predictive power –
4.3% (Adjusted R Square = .043). It explains
only 4% in the variation of stress for young
people. The model is statistically significant
at p < 0.001.
The only statistically significant predictor of stress are achievement values
(Beta = -.233) (Sig. = .032 at p < 0.05). The
more achievement oriented young people are,
the less stressed they feel. Achievement val-
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Table 10.1
Predictors of stress for young people. Model summary
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. error of
estimate

1

.233a

.054

.043

3.16

a. Predictors: (Constant), Achievement
b. Dependent variable: Stress

Table 10.2
Predictors of stress for the Millennial generation. Coefficients
Model

Unstandardized
coefficients

Standardized
coefficients

B

Std. error

1 (Constant)

23.945

1.279

Achievement

-.144

.066

Beta
-.233

T

Sig.

18.715

.000

-2.179

.032

Table 11.1
Predictors of stress for young people. Model summary
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. error of
estimate

1

.205a

.042

.030

3.12

d. Predictors: (Constant), Individualism
b. Dependent variable: Stress

Table 11.2
Predictors of stress for the Millennial generation. Coefficients
Model

Unstandardized
coefficients

Standardized
coefficients

B

Std. error

1 (Constant)

24.488

1.698

Individualism

-.038

.020

ues are related to social esteem and personal
competences which makes people believe that
they can cope with the challenges in life. The
result confirms hypothesis 1.
Finally, the four value dimensions and
the two value interests were included in the
model as independent variables in order to
check their predictive power over the dependent variable Stress. The following independent variables were removed one by one from
the model because they were not statistically

Beta
-.205

T

Sig.

14.421

.000

-1.896

.061

significant: self-enhancement, self-transcendence, openness for change, conservatism, collectivism. The results are presented in Tables
11.1 and 11.2.
The model has weak predictive power (Adjusted R Square = .030) and therefore it explains only 3% of the variation in Stress. The
model is statistically significant at p < 0.001.
It turns out that there are no statistically
significant predictors of Stress among the
value dimensions and value interests. The re-
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sults for Individualistic values are approaching statistical significance (Beta = -.205)
(Sig. = .061) but the predictor is not statistically significant, though.

Discussion
The proposed theoretical model didn’t manage to explain a large percentage of the variance in life satisfaction and stress for young
people of the Millennial generation.
However, there are some results worth discussing. It turns out that young people who
value success, ambitions and achievements,
feel in generally more satisfied with their
lives and experience less stress. Achievement
values from Schwartz’s model are a value
type which is part of the self-enhancement
and individualistic value domain. It is a value focused on the individual, on their goals,
strivings and capabilities. Perhaps, the reason
for this result is that achievement values are
related to social esteem and the active demonstration of competences in concrete social
interactions. Therefore, those who strive for
achievements, are more focused on their
personal development and tend to improve
their competences for coping with the challenges of everyday life. They probably have
a personal history of successes because usually those who value success, engage in activities to strive for it and achieve it. Thus,
they estimate their problem coping skills as
higher than the rest of the population and
this explains why they feel less anxious and
stressed – they know that they can rely on
themselves whatever life chooses to confront
them with. We know from the interaction
theory of Lazarus that the assessment of the
individual of the stressful situation as well as
of the personal coping resources is key for the
development of a stress reaction. Young people who value achievements, have probably
made some achievements in their lives and
this boosts their assessment of their personal
resources.
At the same time, because of the successful events in their lives others in their social
environment evaluate them as competent. As
a consequence, these people feel respected
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and evaluate their general satisfaction with
life higher than others.
Furthermore, these are people who distinguish themselves from the rest and they feel
comfortable being different. They do not share
collectivist interests – they do not conform to
social rules and follow established behavioral
models. Instead, they prefer to follow their
own way and value innovation and change.
When they have a goal, they are not ready to
restrict themselves in their actions in order to
preserve the social order. Young people need
variety, novelty and challenges in their lives
in order to feel satisfied but these novelties
and challenges need to be optimal level. If life
is too various and exciting, this is related to
experiencing loss of control and can actually
decrease the general satisfaction with life.
Does this mean that this kind of people cannot establish functional relationships because
they do not conform to behavioral norms and
sometimes engage in socially unacceptable
manner of behavior? Does it mean that they
disrespect others just as they disrespect social
rules? Results show exactly the opposite. People who are concerned for the welfare of their
close others but also for the well-being of humanity and nature, actually feel more satisfied
with their lives. Putting others’ interests first
sometimes as well as being tolerant are related
to greater satisfaction with life. Perhaps, another reason for this finding is that people who
actually care for others, create better interpersonal relationships which is also key for life
satisfaction.
Thus, young people are more satisfied with
their lives when they have their ambitions and
goals, engage in activities to achieve them and
develop their personal resources and skills. At
the same time, this helps them cope with anxiety and stress. Furthermore, they feel more satisfied with their lives when they follow their
own ways instead of adhering closely to social
norms and keeping the traditional way of doing things. Nevertheless, they need a moderate
amount of challenges and novelty in their lives
in order to feel satisfied. Last but not least,
young people feel more content when they
care for the well-being of close others and are
engaged with issues of global importance.
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A basic contribution of the study is that it
takes into account the congruence between
values on personal and societal level as a determinant of satisfaction with life and stress
(Sagiv & Schwartz 2000). It also manages to
put the problem of young people’s values into
the broader perspective of developmental psychology taking into account the demographic
tendencies and their effect on individual development.
Limitations of the study and recommendations for future research
Main limitation of the study is the low percent
of explained variance of the outcome variables. The low predictive power of the regression models might be explained first with the
low number of respondents, and second with
the inclusion of only one type of independent variables – values. In future studies more
independent variables should be included in
the model, as for example some demographic
variables or some personality characteristics
like self-esteem which could also strongly influence satisfaction with life and experienced
stress. This should increase the percentage of
explained variance. The study should be repeated with a larger sample, if possible a representative one – with more young people of
the Millennial generation.

Литература
1. Байчинска, К. (1994). Ценности. Ценностен
стрес... Ценностна криза! София. Марин
Дринов.
2. Байчинска, К. (1996а). Ценностният преход
в светлината на колективизма/ индивидуализма. Социологически проблеми, 1, 34–53.
3. Байчинска, К. (1996в). Ценностните приоритети в прехода към демократично общество в
България в крос-културна перспектива. Българско списание по психология, 1, 20–40.
4. Байчинска, К. & Гарванова, М. (2005в).
Ценностна йерархия на учители и студенти в
период на социално-политически промени в
България. Психологически форум, 5, 77–86.
5. Байчинска, К. & Гарванова, М. (2006). Ценности и ценностна криза в прехода към демократично общество в България. Българско
списание по психология, 2, 54–69.

Психологични изследвания, Том 22, кн. 2, Август 2019 437

6. Гарванова, М. (2005а). Подходи към изследване на структурата на ценностната система
в контекста на съвременната психология.
В: М. Петкова (ред.) Научна конференция
с международно участие „Стара Загора
2005“, 2–3 юни 2005, (466–473). Стара Загора. Съюз на учените – Стара Загора.
7. Гарванова, М. (2013). Трансформация в ценностите на съвременния българин. София. За
буквите – О писменехь.
8. Ериксън, Е. (1996). Идентичност, младост
и криза. София. Наука и изкуство.
9. Киряков, М. (2015). Личностни и професионални измерения на участието във виртуалните социални мрежи. Докторска дисертация, СУ „Св. Климент Охридски“.
10. Митев, П.-Е. & Ковачева, С. (2014). Младите хора в европейска България: социологически портрет. София. Фондация Фридрих
Еберт.
11. Найденова, В. & Илиева, С. (2006). Възприеман стрес: Същност и измерване. Българско
списание по психология, 3, 16–28.
12. Папазова, Е. & Гарванова, М. (2008). Основни индивидуални ценности при български студенти – сравнителен анализ. Психологични изследвания, 2, 7–16.
13. Радославова, М. & Величков, А. (2005). Методи за психодиагностика. София. Пандора
Прим.
14. Чавдарова, В. (2008). Ценностни нагласи
при социални промени (сравнително проучване между български и украински студенти). Психологични изследвания, 2, 87–97.
15. Arnett, J. J. (2004). Emerging adulthood: The
winding road from the late teens through the
twenties. New York: Oxford University Press.
16. Bardi, A. & Schwartz, S. H. (2003). Values
and behavior: strength and structure of relations.
Personality and Social Psychology Bulletin,
29(10), 1207-1220.
17. Cohen, S., Kamarck, T. & Mermelstein, R.
(1983). A global measure of perceived stress.
Journal of Health and Social Behavior, 24, 385396.
18. Cote, J. (2000). Arrested Adulthood: The changing nature of maturity and identity. New York:
University Press.
19. Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J. &
Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale.
Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.
20. Edmunds, J. & Turner, B. S. (2005). Global
generations: social change in the twentieth century. The British Journal of Sociology, 56(4),
559-577.

438 Personality and Individual... Personality and Charactе...
21. Garvanova, M. (2017). Values and life satisfaction: Empirical evidence from Bulgaria. 4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2017.
22. Kupperschmidt, B. (2000). Multigenerational
employees: strategies for effective management.
Health Care Manager, 19, 65-76.
23. Lazarus, R. S. & Launier, R. (1981). Stressbezogene Transaktionen zwischen Person und
Umwelt. In Nitsch, J. R. (Hrsg.). Stress. Bern:
Huber.
24. Mannheim, K. (1952). The problem of generations. In Kecskemeti, P. (ed.), Essays on the Sociology of Knowledge, 276-322. London: Routledge & Kegan Paul.
25. Ng, E., Schweitzer, L. & Lyons, S. (2010). New
generation, great expectations: A field study of
the Millennial generation. Journal of Business
and Psychology, 25(2), 281-292.
26. Parry, E. & Urwin, P. (2011). Generational differences in work values: a review of theory and
evidence. International Journal of Management
Reviews, 13, 79-96.
27. Pavot, W. G., Diener, E., Colvin, C. R. &
Sandvik, E. (1991). Further validation of the
satisfaction with life scale: evidence for the
cross-method convergence of well-being measures. Journal of Personality Assessment, 57,
149-161.
28. Sagiv, L. & Schwartz, S. H. (2000). Value priorities and subjective well-being: direct relations
and congruity effects. European Journal of Social Psychology, 30, 177-198.
29. Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: theoretical advances
and empirical tests in 20 countries. In M. Zanna,
(ed.), Advances in experimental social psychology, 25, 1-65. Orlando: Academic Press.
30. Schwartz, S. H. (2005b). Robustness and fruitfulness of a theory of universals in individual
human values. In: A. Tamayo & J. B. Porto
(Eds.), Valores e Comportamento nas Organizacoes [Values and behavior in organizations],
56-95. Petropolis, Brazil: Vozes.
31. Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics. London: Allyn & Bacon.
32. Twenge, J. M. (2006). Generation me: Why today’s young Americans are more confident, assertive, entitled and more miserable than ever
before. New York: Free Press.
33. Twenge, J. M. & Campbell, W. K. (2008). Increases in positive self-views among high school
students. Birth cohort changes in anticipated
performance, self-satisfaction, self-liking, and

Psychological Research, Vol. 22, Nо 2, August 2019

self-competence. Psychological Science, 19(11),
1082-1086.
34. Twenge, J. M. (2015). Time period and birth cohort differences in depressive symptoms in the
U.S., 1982-2013. Social Indicators Research,
121, 437-454.

Интернет ресурси
1. Demography, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migrationprojections, date of last visit: July, 2018.
2. Labour market, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/overview, date of last
visit: July 2018.
3. Education and training, Eurostat, http://
ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training, date of last visit: July, 2018.

References
1. Baychinska, K. (1994). Tsennosti. Tsennosten stres…Tsennnostna kriza! [Values. Value
stress…Value crisis!]. Sofia: Marin Drinov. (In
Bulgarian).
2. Baychinska, K. (1994). Tsennostniyat prehod
v svetlinata na kolektivizma/individualizma.
[Value transition in the light of collectivism/individualism]. Sociological problems, 1, 34-53.
(In Bulgarian).
3. Baychinska, K. (1996c). Tsennostnite prioriteti v prehoda kam demokratichno obshtestvo
v Balgariya v kros-kulturna perspektiva. [Value
priorities in the transition to democratic society in Bulgaria in cross-cultural perspective].
Bulgarian Journal of Psychology, 1, 20-40. (In
Bulgarian).
4. Baychinska, K. & Garvanova, M. (2005c).
Tsennostna yerarhiya na uchiteli i studenti v
period na sotsialno-politicheski promeni v Balgariya.[Value hierarchy of teachers and students
in the period of social and political changes in
Bulgaria]. Psychological Forum, 5, 77-86. (In
Bulgarian).
5. Baychinska, K. & Garvanova, M. (2006).
Tsennosti i tsennostna kriza v prehoda kam
demokratichno obshtestvo v Balgariya. [Values
and value crisis in the transition to a democratic
society in Bulgaria]. Bulgarian Journal of Psychology, 2, 54-69. (In Bulgarian).
6. Garvanova, M. (2005a). Podhodi kam izsledvane na strukturata na tsennostnata sistema v
konteksta na savremennata psihologiya. [Approaches to research of the structure of value

Личност и индивидуални... Личност и характ...

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

system in the context of contemporary psychology]. In: M. Petkova (Eds.) Scientific conference with international participation “Stara
Zagora 2005”, 2-3 June 2005 (466-473). Stara
Zagora: Union of researchers – Stara Zagora.
(In Bulgarian).
Garvanova, M. (2013). Transformatsiya v tsennostite na savremenniya balgarin. [Transformation in the values of contemporary Bulgarians].
Sofia: For the letters. (In Bulgarian).
Erikson, E. (1996). Identichnost, mladost i
kriza. [Identity, youth and crisis]. Sofia: Science
and art. (In Bulgarian)
Kiryakov, M. (2015). Lichnostni i profesionalni
izmereniya na uchastieto vav virtualnite sotsialni mrezhi. [Personal and professional dimensions of the participation in virtual social networks]. PhD thesis, SU “St. Kliment Ohridski”.
(In Bulgarian).
Mitev, P-E. & Kovacheva, S. (2014). Mladite
hora v evropeyska Balgariya: sotsiologicheski
portret. [Young people in European Bulgaria:
a sociological portrait]. Sofia: Friedrich Ebert
Foundation. (In Bulgarian).
Naydenova, V. & Ilieva, S. (2006). Vazprieman
stress: Sashtnost i izmervane. [Perceived stress:
nature and measurement]. Bulgarian Journal of
Psychology, 3, 16-28. (In Bulgarian).
Papazova, E. & Garvanova, M. (2008). Osnovni individualni tsennosti pri balgarski student – sravnitelen analiz. [Main individual
values of Bulgarian students – a comparative
analysis]. Psychological Research, 2, 7-16. (In
Bulgarian).
Radoslavova, M. & Velichkov, A. (2005).
Metodi za psihodiagnostika. [Methods for Psychodiagnostics]. Sofia: Pandora Prim. (In Bulgarian)
Chavdarova, V. (2008). Tsennostni naglasi
pri sotsialni promeni (sravnitelno prouchvane
mezhdu balgarski i ukrainski studenti. [Values in
times of social change (a comparative study between Bulgarian and Ukrainian students]. Psychological Research, 2, 87-97. (In Bulgarian).
Arnett, J. J. (2004). Emerging adulthood: The
winding road from the late teens through the
twenties. New York: Oxford University Press.
Bardi, A. & Schwartz, S. H. (2003). Values
and behavior: strength and structure of relations.
Personality and Social Psychology Bulletin,
29(10), 1207-1220.
Cohen, S., Kamarck, T. & Mermelstein, R.
(1983). A global measure of perceived stress.
Journal of Health and Social Behavior, 24, 385396.

Психологични изследвания, Том 22, кн. 2, Август 2019 439

18. Cote, J. (2000). Arrested Adulthood: The changing nature of maturity and identity. New York:
University Press.
19. Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J. &
Griffin, S. (1985). The satisfaction with life
scale. Journal of Personality Assessment, 49,
71-75.
20. Edmunds, J. & Turner, B. S. (2005). Global
generations: social change in the twentieth century. The British Journal of Sociology, 56(4),
559-577.
21. Garvanova, M. (2017). Values and life satisfaction: Empirical evidence from Bulgaria. 4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2017.
22. Kupperschmidt, B. (2000). Multigenerational
employees: strategies for effective management.
Health Care Manager, 19, 65-76.
23. Lazarus, R. S. & Launier, R. (1981). Stressbezogene Transaktionen zwischen Person und
Umwelt. In Nitsch, J. R. (Hrsg.). Stress. Bern:
Huber.
24. Mannheim, K. (1952). The problem of generations. In Kecskemeti, P. (ed.), Essays on the Sociology of Knowledge, 276–322. London: Routledge & Kegan Paul.
25. Ng, E., Schweitzer, L. & Lyons, S. (2010). New
generation, great expectations: A field study of
the Millennial generation. Journal of Business
and Psychology, 25(2), 281-292.
26. Parry, E. & Urwin, P. (2011). Generational differences in work values: a review of theory and
evidence. International Journal of Management
Reviews, 13, 79-96.
27. Pavot, W. G., Diener, E., Colvin, C. R. &
Sandvik, E. (1991). Further validation of the
satisfaction with life scale: evidence for the
cross-method convergence of well-being measures. Journal of Personality Assessment, 57,
149-161.
28. Sagiv, L. & Schwartz, S. H. (2000). Value priorities and subjective well-being: direct relations
and congruity effects. European Journal of Social Psychology, 30, 177–198.
29. Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: theoretical advances
and empirical tests in 20 countries. In M. Zanna,
(ed.), Advances in experimental social psychology, 25, 1-65. Orlando: Academic Press.
30. Schwartz, S. H. (2005b). Robustness and fruitfulness of a theory of universals in individual
human values. In: A. Tamayo & J. B. Porto
(Eds.), Valores e Comportamento nas Organizacoes [Values and behavior in organizations],
56-95. Petropolis, Brazil: Vozes.

440 Personality and Individual... Personality and Charactе...
31. Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2001). Using
multivariate statistics. London: Allyn & Bacon.
32. Twenge, J. M. (2006). Generation me: Why today’s young Americans are more confident, assertive, entitled and more miserable than ever
before. New York: Free Press.
33. Twenge, J. M. & Campbell, W. K. (2008). Increases in positive self-views among high school
students. Birth cohort changes in anticipated
performance, self-satisfaction, self-liking, and
self-competence. Psychological Science, 19(11),
1082-1086.
34. Twenge, J. M. (2015). Time period and birth cohort differences in depressive symptoms in the

Psychological Research, Vol. 22, Nо 2, August 2019

U.S., 1982-2013. Social Indicators Research,
121, 437-454.

Internet sources:
1. Demography, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migrationprojections, date of last visit: July, 2018.
2. Labour market, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/overview, date of last
visit: July 2018.
3. Education and training, Eurostat, http://
ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training, date of last visit: July, 2018.
Mariya Karaivanova, PhD in Psychology
Assistant in Medical University of Plovdiv,
Faculty of Public Health, Department
“Management of Health Services”
BULGARIA, 4002 Plovdiv, Vassil Aprilov Blvd. 15A
mariya_karaivanova@yahoo.com

Личност и индивидуални различия
Методи за измерване на личността

ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Том 22, Книжка 2, август 2019, 441-455
ISSN 1311-4700 (Print); ISSN 2367-9174 (Online)
http://journalofpsychology.org; e-mail: psy_research@abv.bg

Въпросник „Мръсната дузина“ за
измерване на чертите от Тъмната триада
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Резюме. Напоследък се наблюдава засилен интерес към негативните черти на личността и тяхното влияние в различни контексти – образователен, клиничен, организационен, юридически,
романтични взаимоотношения. В психологическите изследвания през последните десет години
тази тъмна страна на човешката природа се концептуализира и измерва като т.нар. Тъмна
Триада, която включва три социално нежелателни личностови черти: нарцисизъм, психопатия
и Макиавелизъм. Настоящият доклад представя резултатите от първоначалната адаптация
на българската версия на въпросника „Мръсната дузина“, измерващ чертите от Тъмната Триада (the Dark Triad Dirty Dozen Scale, DTDD, Jonason & Webster, 2010). Скалата се състои от
12 айтема, по четири за всяка от трите черти. Целта на изследването е да се оценят психометричните качества на скалата в български условия – факторна структура, надеждност и
валидност. В изследването взеха участие 237 студенти, повечето от тях работещи, от различни бакалавърски програма на НБУ. Факторната структура е тествана по метода на Главните компоненти с direct oblimin ротация. Факторният анализ разкри три-факторно решение,
което е напълно в съответствие с оригиналната структура на въпросника. За оценка на конвергентната валидност на Мръсната дузина бяха потърсени корелации с нарцисизма, измерен
с NPI-15 (Zemojtel-Piotrowska, Rogoza et al., in press) и нагласата „Полага ми се“ (Entitlement
questionnaire, EQ, Piotrowski & Żemojtel-Piotrowska, 2009). Липсата на връзка между Тъмната
Триада и себеоценката (Rosenberg’s Self-Esteem Scale, 1965), както и установените полови различия в някои от тъмните черти са индикатор за дискриминантна валидност на въпросника.
Като цяло може да се заключи, че на този първоначален етап на адаптация, „Мръсната дузи-
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на“ и нейните три субскали показват задоволителна вътрешна консистентност и имат добри
психометрични свойства.
Ключови думи: Тъмна Триада; нарцисизъм; Макиавелизъм; психопатия.
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Abstract. There has been an increasing interest in the negative personality traits and their influence in
different social contexts as educational, clinical, organizational, judicial, romantic relationship. In psychological research during the last decade this dark side of human nature has been conceptualized and
measured as the so-called Dark Triad including three socially undesirable personality traits: narcissism,
psychopathy, and Machiavellianism. The current paper presents the results of the initial adaptation of a
Bulgarian version of the Dark Triad Dirty Dozen Scale (DTDD, Jonason & Webster, 2010). The scale
consists of 12 items, four for each of the three traits. 237 students from various bachelor programs, most
of them working, took part in the study which aimed to investigate the psychometric quality of the scale.
The factor structure, reliability and validity of the measure were examined. The factor structure was tested with Principal component analysis using direct oblimin rotation. PCA revealed a three-factor solution (eigenvalue> 1), in accordance with the original structure. For assessment of convergent validity of
DTDD correlational analysis with NPI-15 (Zemojtel-Piotrowska, Rogoza et al., in press) and Entitlement
questionnaire (EQ, Piotrowski & Żemojtel-Piotrowska, 2009) were performed. The established lack of
relationship between self-esteem (Rosenberg’s Self-Esteem Scale, 1965) and the Dark Triad as well as
some sex differences in dark traits indicated an evidence of discriminant validity of the Dark Triad Dirty
Dozen Scale. The DTDD and its subscales showed satisfactory internal consistency and had reasonable
psychometric properties.
Keywords: Dark Triad, narcissism; Machiavellianism; psychopathy; measurement.
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Some individual differences, such as motives,
interests, and goals, as well as some negative
aspects of social and organizational life have
been difficult to be explained and predicted
using the dominant Big five factor model
(James & LeBreton, 2010). Consequently researchers have been provoked to go beyond
the bright side of personality and to study the
dark personality traits in various contexts.
The majority of modern research involving dark personality has focused on three
traits commonly referred to as the Dark Triad. The term of the Dark Triad of personality was introduced by Paulhus and Williams
(2002), to describe a constellation of three
non-pathological socially aversive personality traits, including: subclinical narcissism,
Machiavellianism, and subclinical psychopathy. Narcissism is characterized by an unrealistically positive self-view, feelings of
entitlement, superiority and a lack of regard
for others (Campbell & Miller, 2011; Raskin
& Hall, 1979). It refers to an inflated, grandiose view of oneself that requires continual
external validation and admiration (Emmons,
1987). Machiavellianism involves cynicism,
manipulativeness, pragmatic behavior oriented toward self-interest, a lack of conventional
morality and empathy (Christie & Geis, 1970;
Jones & Paulhus, 2009; Rauthmann & Will,
2011). The essence of psychopathy is impulsivity, thrill-seeking, callousness, and a lack
of sense of guilt and conscience (Hare, 1999).
Psychopaths could be characterized by aggressive behavior, antisocial tendencies, low
anxiety and low empathy (Paulhus & Williams, 2002). These three constructs are distinct and independent, but with some overlap
(Paulhus & Williams, 2002). Jones and Paulhus (2011) defined the low level of empathy
and related tendency to manipulative and exploiting others behavior for the common core
of the three dark personality traits. Despite its
conceptual resemblance all three traits should
be measured simultaneously so as to be able
to delineate their mutual and their distinct effects (Paulhus & Williams, 2002; Furnham et
al., 2013). According to Jonason and Webster
(2010) the three traits should be treated as different measures of the same latent construct
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and it is advisable to examine all three levels
(i.e., the collective, the three traits, and the
parts of the traits), because sometimes each of
the traits also has a unique pattern of relationships with some variables (Jonason & Middleton, 2015; Wu & LeBreton, 2011).

The Costs and Benefits of
the Dark Triad
There has been a lot of empirically-based
evidence of bad aspects and negative effects
of these traits. For example, narcissism and
Machiavellianism have been found to correlate positively with aggression, sex-related
issues (e.g., infidelity, higher number of sex
partners, and sexual harassment), interpersonal difficulties, socioemotional deficits and
antisocial tactics (Morf & Rhodewalt, 2001;
Muris et al., 2017). Psychopathy is related
to poor behavioral control, irresponsibility,
criminality, and juvenile delinquency (Hare
& Neumann, 2008). Each of the Dark Triad
traits is negatively associated with agreeableness as a dimension of the Big Five and
both Machiavellianism and psychopathy are
negatively related to conscientiousness (Wu
& LeBreton, 2011). Spain, Harms & LeBreton (2014) in their overview of dark traits
at work reported that both Machiavellianism
and psychopathy were weakly related to poor
job performance (O’Boyle, Forsyth, Banks &
McDaniel, 2012). Machiavellianism correlated negatively with organizational citizenship
behaviors (Becker & O’Hair, 2007) and ethical decision making in organizations (KishGephart, Harrison & Trevino, 2010). A metaanalysis showed that narcissism and Machiavellianism, were all negatively related to job
satisfaction (Bruk-Lee, Khoury, Nixon, Goh
& Spector, 2009). Psychopathy and Machiavellianism were associated with an increased
use of hard tactics of influence as threats and
attempts at manipulation (Jonason, Slomski,
& Partyka, 2012).
Until recently, the predominant view of
Dark Triad traits has been biased considering
them as entirely bad and maladaptive and focusing only on their negative effects. Jonason
and Middleton (2015) have considered this
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view to be overly simplified suggesting that
besides costs there are benefits of the Dark
Triad as well. So in their research they have
tried to highlight also the apparently good
aspects of these traits. There are some shortterm social benefits of narcissism such as
good self-presentation, self-confidence, higher extraversion, a more affiliative humor style,
charisma and assertive behavior (Campbell,
Bush, Brunell & Shelton, 2005). A research
conducted by Paulhus et al. (2013) revealed
that during job interviews narcissists were
able to influence positively ratings of their
employability. Due to their self-promotion
and talkativeness they were effective at creating positive first impressions. This ability may
not only benefit narcissistic individuals in selection settings, but also help them to move
to leadership positions (Brunell et al., 2008).
All these aspects of narcissism could be seen
as advantages in the beginning stages of social relationships when narcissists are initially
perceived as charming, competent, creative
and popular, but this judgement decreases
significantly over time. One of the benefits of
psychopathy is its negative relation to neuroticism which leads to lowered stress responses
in real life. Despite the costly aspects, high
Machiavellian individuals are good at impression management as well as at using a wide
range of hard and soft tactics of social influence in the workplace (Jonason, Slomski &
Partyka, 2012) and are highly successful negotiators (Christie & Geis, 1970). It seems
reasonable to conclude that the Dark Triad
may have some short-term benefits and some
longterm consequences. Consequently, some
researchers have argued that the Dark Triad
traits may represent short-term evolutionary
strategies for success (Jonason, Koenig &
Tost, 2010; McDonald, Donnellan & Navarrete, 2012).The assumption that dark traits,
depending on the context, might be adaptations that provide both benefits and deficits to
individuals in terms of both desired resource
and goals has resulted to increased interests in
the Dark Triad in various settings over the last
five years. From this point of view the issue
about measurement of Dark Triad has become
very important.
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Measurement of the Dark Triad
Until recently, the Dark Triad traits have
been measured using independent standard
questionnaires: the Narcissistic Personality
Inventory (NPI; Raskin & Terry,1988), the
Self-Report Psychopathy Scale-III (SRP-III;
Hare, 1985), and the MACH-IV (Christie &
Geis, 1970). Each measure has its own response biases and limitations, but the main
problem is that combining all these 91 items
together resulted to a large-scale survey that
is inefficient, time-consuming, and may cause
response fatigue in some participants.To overcome these shortcomings, Jones and Paulhus
(2014) developed the initial pool of 41 items
that covered key aspects of each Dark Triad
trait and then reduced the number of items.
Finally, they proposed a single measure called
the Short Dark Triad (SD3) that consisted of
27 items measuring Machiavellianism, narcissism and psychopathy (Jones & Paulhus
2014). This measure is available in Bulgarian
language, but research on these traits has utilized either adolescents or incarcerated populations. Another shortened measure assessing the Dark Triad traits was developed by
Jonason and Webster (2010). They proposed
a 12-items concise version of the Dark Triad
called the Dirty Dozen. The instrument has
good and stable psychometric properties (Jonason & Webster, 2010; Jonason & Luévano,
2013). So far this questionnaire has not been
available in Bulgaria, but due to Bulgarian
participation in the Cross-Cultural Self-Enhancement Project the authors were so kind to
provide the original scale. It was a great opportunity to increase and deepen knowledge
and research on Dark Triad among Bulgarian
samples.
The current study
The goal of the current study was to conduct
an initial adaptation of a Bulgarian version
of the Dark Triad Dirty Dozen Scale, by investigating its psychometric properties. The
factor structure, reliability and some forms
of validity of the measure were analyzed.
Consistent with prior research sex differences were predicted and men were expected to
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score higher on all three scales than women
(Jonason & Webster, 2010; Jones & Paulhus,
2014; Czarna, Jonason, Dufner, & Kossowska, 2016).

Method
Participants and Procedure
237 students (64 male, 173 female) from various bachelor programs in New Bulgarian University in Sofia, most of them working, aged
18–46 years (M = 22,86, SD = 5.41) took part
in the study. Each participant was asked to
complete measures on paper in class. Prior
to data collection, participants were informed
about anonymity and voluntary participation,
as well as guaranteed confidentiality of responses. After data collection, they were informed about the purpose of the study.

Measures
The scale developed by Jonason and Webster
(2010) consists of 12 items, four for each
of the three traits comprising the Dark Triad. On the basis of the original Dark Triad
measures (NPI-40, Self-Report Psychopathy
Scale–III, Mach IV), the authors first created
22 candidate items that were the most theoretically central to each construct. Separate
PCAs and internal consistency analyses for
each measure were conducted. Three factors emerged: Machiavellianism, Psychopathy, and Narcissism. The four items with the
strongest loadings on the primary factor were
chosen by Jonason and Webster from each of
the three Dark Triad measures. A large number of studies have affirmed the utility of
the scale (Jonason & Webster, 2010, 2012;
Rauthmann, 2012; Carter et al., 2014) and its
measurement properties. Internal consistencies is α = 0.79 for Machiavellianism (e.g.,
“I have used deceit or lied to get my way”),
α = 0.77 for psychopathy (e.g., “I tend to
lack remorse”), α = 0.84 for narcissism (e.g.,
“I tend to want others to admire me”) and
α = .86 for the whole questionnaire (Jonason
& Webster, 2010). The scale has a sevenpoint Likert response format (1 = strongly
disagree; 7 = strongly agree).
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The Dark Triad Dirty Dozen Scale was
translated from English into Bulgarian by
three independent experts with a background
in psychology. Their translations were compared and after a discussion the best version
was elaborated. Back-translation of the Bulgarian-language version was also done independently by a translator.
In this study the validity of the Dark Triad
Dirty Dozen Scale was assessed by correlating it with measures of narcissism, entitlement and a global measure of self-esteem.
Narcissism was measured with the NPI15 proposed by Żemojtel-Piotrowska, Rogoza et al. (in press; Bulgarian adaptation:
Драгова-Колева, Паспаланова & Дилова,
под печат).) as a valid method of assessing
global grandiose narcissism cross-culturally.
NPI-15 consists of 15 items divided into 5
subscales: Leadership (3 items; e.g. “I am a
born leader.”, α = .62); Vanity (3 items; e.g.
“I like to look at my body.”, α = .79); Superiority (3 items; e.g. “I am an extraordinary
person.”, α = .81); Manipulativeness (3 items;
e.g.“I can make anybody believe anything I
want them to.”, α = .70) and Exhibitionism
(3 items; e.g.“I like to be the center of attention.”, α = .83). Participants were asked how
much they agreed (from 1 - strongly disagree
to 7 - strongly agree) with the statements. NPI15 in Bulgarian context has achieved good
internal consistency (α = .88). The scale can
measure the five dimensions of narcissism as
well as the total score of grandiose narcissism.
Entitlement attitude was measured using
the 15-items version of Entitlement questionnaire (Piotrowski & Żemojtel-Piotrowska,
2009; Bulgarian adaptation: Паспаланова &
Драгова, 2013; α = .82). Entitlement refers
to belief that the individual deserves more
than others and is entitled to more than them.
The measure includes three subscales: Active
entitlement (5 items, α = .74), i.e. promotion
of self-interest and self-reliance in achieving life goals through means of self-assertion
(e.g. “I deserve the best”); Passive entitlement
(5 items, α = .79), i.e. belief that other people
and institutions have certain obligations toward the self (e.g. “It is the duty of the state to
care for all citizens”), and Revenge (5 items,
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α = .82), i.e. belief that one has a right to insist
on revenge after harms or insults (e.g. “I remember harm that has been done to me for a
long time”). Respondents rate their agreement
using six-points Likert type scale (1= strongly
disagree; 6 = strongly agree).
To assess global self-esteem the Rosenberg’s (1965) Self-Esteem Scale (Bulgarian
adaptation: Дилова, Папазова & Коралов,
2017) was used. It consists of 10 items (e.g.
“On the whole, I am satisfied with myself”),
five are reversely scored. A response scale
from 1 (strongly disagree) to 4 (strongly
agree) was used.

Factor structure
Principal component analysis using oblique
rotation and internal consistency analysis
on the Dirty Dozen Scale were conducted to
test the factor structure. Eigenvalues greater
than one were used to determine factors. As
expected, three factors emerged: Narcissism,
Psychopathy and Machiavellianism. On the
basis of high loadings from pattern matrix 12
items were clearly distributed in three distinct
factors representing the three components of
Dark Triad (Table 1). They explained 67.31 %

Table 1
Principal Components Analysis Using Oblique Rotation of and Item–Scale
Correlations for the Dirty Dozen Dark Triad Items
Items

Factors
Narcissism

Psychopathy

Machiavellianism

r

-.04

-.70

.61

-.09

.16

-.83

.63

.04

-.12

-.87

.57

Item 4

.08

.15

-.76

.71

Item 5

-.02

.80

-.01

.45

Item 6

-.14

.76

-.20

.49

Item 7

.07

.77

-.01

.51

Item 8

.14

.71

.09

.43

Item 9

.85

.18

.07

.65

Item 10

.89

-.07

-.02

.57

Item 11

.75

-.06

-.07

.51

Item 12

.70

.06

-.15

.62

Item 1

.19

Item 2
Item 3

Note. Factor loadings >|0.50| are boldfaced.; r- corrected item–scale correlation (initalics).

Table 2
Principal Component Correlation Matrix
Narcissism
Narcissism

Psychopathy

-

Psychopathy

.27

-

Machiavellianism

-.46

-.37

Note. Oblique rotation was used.

Machiavellianism

-

Психологични изследвания, Том 22, кн. 2, Август 2019 449

Личност и индивидуални...Методи за измерване...

Scree Plot
6

Eigenvalue

5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Component Number
Figure 1. Scree plot representing the eigenvalues of each component
obtained in PCA

of total variance: the three factors accounted
for 42.33%, 14.76% and 10.22% of the variance, respectively (eigenvalues = 5.1, 1.8, and
1.2). The correlations among these rotated
factors were moderate (Table 2). Cattell’s
scree test supported the three-factor solution
(Figure 1).

nal consistencies were α = 0.85 for Narcissism, α = 0.77 for Psychopathy, α = 0.85 for
Machiavellianism and α = .87 for the total
scale. These findings replicated the results
obtained in original study of Jonason and
Webster (2010) (Table 3). Cronbach’s alpha
of Machiavellianism received in the current
study was even higher.
In accordance with prior research, the
three Dark Triad traits were positively and
moderately correlated (Table 4). There was a
very strong relationship between each of them
and the total Dirty Dozen scale.

Reliabilities and Correlations between Subscales
In terms of reliability, analysis revealed
that the Bulgarian-language version of
DTDD has good internal consistency. Inter-

Table 3
Scale Reliability Coefficients in Bulgarian study and in original study
(Jonason & Webster, 2010)
Internal consistency (Cronbach’s alpha)
Bulgarian study
(N = 237)

Study of Jonason &
Webster (2010)
(N = 470)

Narcissism

.85

.84

Psychopathy

.77

.77

Machiavellianism

.85

.79

Dark Triad Dirty Dozen

.87

.86
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Table 4
Correlations among Dark Triad Dirty Dozen Subscales and Descriptive Statistics
Variable
Narcissism

Narcissism

Psychopathy

Machiavellianism

Dark Triad
Dirty Dozen

-

Psychopathy

.34**

-

Machiavellianism

.54**

.45**

-

Dark Triad Dirty Dozen

.80**

.72**

.85**

-

M

3.29

2.50

3.63

3.13

SD

1.46

1.31

1.58

1.15

** p < .01

Convergent and discriminant validity
The convergent and discriminant validity of
the Dirty Dozen were assessed by correlating
all three subscales with measures of grandiose narcissism, entitlement and a global selfesteem (Table 5).
As expected, NP-15 and its dimensions
correlated positively with all scales of Dirty
Dozen, but definitely more strongly with subscales of Narcissism and Machiavellianism, as
well as the total scale. Narcissism from Dark
Triad was more strongly related to Exhibition-

ism and Leadership, whereas Machiavellianism was associated with Manipulativeness.
There was low relationship between NPI-15
and Psychopathy and even a lack of correlation between this trait of Dark Triad and some
dimensions of NPI-15, but this result was not
surprising given that they are different constructs despite some overlapping.
The Dark Triad Dirty Dozen showed some
convergent validity with measures of three
types of entitlement. The total scale correlated positively with active entitlement and

Table 5
Correlations of the Dark Triad Dirty Dozen with other measures
Dark Triad Dirty Dozen
Variable
NPI-15

Narcissism

Psychopathy

Machiavellianism

Total

.56**

.18**

.47**

.51**

Leadership

.45**

.05

.32**

.35**

Vanity

.40**

.14*

.28**

.34**

Superiority

.30**

.07

.22**

.25**

Manipulativeness

.33**

.22**

.45**

.43**

Exhibitionism

.62**

.18**

.49**

.54**

Entitlement
Active entitlement

.33**

.01

.28**

.26**

Passive entitlement

-.02

-.14*

-.07

-.10

Revengefulness

.09

.15*

.25**

.21**

.08

-.13

-.02

-.02

Self-esteem
* р < .05; ** p <. 01
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revengefulness. People who scored high on
the Dark Triad and especially on Machiavellianism and Psychopathy might have difficulties in forgiving sustained insults. People who
tend to protect their own rights while neglecting others’ interests and believe that they deserve the best, or in other words showing active entitlement, are more inclined to behave
in narcissistic way (r = .33, p < .01), using strategic planning and manipulativeness (r = .28,
p < .01). Among subscales, Psychopathy was
slightly, but negatively related to passive entitlement (r = -.14, p < .05). For this form of
entitlement, the most important aspect is that
social groups to which an individual belongs
must serve his/her interests (Piotrowski &
Żemojtel-Piotrowska, 2009). In psychological
literature psychopaths are described as impulsive and seeking for immediate gratification
of their needs (Hare, 1999), which is contrary
to the passive entitlement attitude.
Discriminant validity of the Dark Triad
Dirty Dozen was supported by the lack of relationship with self-esteem. Overall, neither
the Dark Triad Dirty Dozen nor its subscales
showed pattern of consistent correlation with
self-esteem level. These results were in line
with the previous studies of Jonason and Webster (2010) reporting that Dirty Dozen and its
subscales did not correlate statistically significantly with the Rosenberg’s (1965) SelfEsteem Scale, the Single-Item Self-Esteem
Scale, The Labile Self-Esteem Scale.

Sex differences
Some evidence of discriminant validity of
the measure was established also by tests for
sex differences. Results revealed men scored
higher than women on scales of Dirty Dozen, Mm = 3.48, SDm = 1.27, vs. Mf = 3.00,
SDf = 1.08, t(234) = 2.83, p < .01, d = .41
and psychopathy, Mm = 3.12, SDm = 1.50, vs.
Mf = 2.27, SDf = 1.16, t(235) = 4.60, p < .001,
d = 0.64. Men scored slightly higher, although non significantly, than did women
on Narcissism scale, Mm = 3.46, SDm = 1.57,
vs. Mf = 3.23, SDf = 1.41, t(234) = 1.08,
ns, d = .15 and on scale of Machiavellianism, Mm = 3.85, SDm = 1.70, vs. Mf = 3.55,
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SDf = 1.53, t(235) = 1.32, ns, d = .19. Expected sex differences were partially confirmed
and it would be good to be tested further with
a larger and more gender balanced sample.

General Discussion
In the current research, a Bulgarian-language
version of the Dirty Dozen, a concise measure of the Dark Triad, was developed and
validated. This study provided initial support
for the use of the Dark Triad Dirty Dozen in
Bulgarian context. Factor analysis revealed
that the Bulgarian version has the same factor structure as the original Dirty Dozen
scale. The instrument demonstrated good internal consistency and acceptable convergent
(e.g., NPI and Entitlement) and discriminant
validity (e.g., self-esteem). Examining the
Dirty Dozen in relation to five-factor structure of narcissism measured by NPI-15, positive low to strong statistically significant correlations were established. Among the three
dark traits, narcissism and Machiavellianism
were related more strongly to NPI-15 and its
components, as well as to active entitlement.
Machiavellianism and psychopathy were related lowly to revengefulness. Self-esteem
consistently was not associated with the
Dark Triad. Men scored higher than women
on psychopathy and the overall Dark Triad
which confirmed that men tend to be more
socially exploitive than women. Because
men are not so sensitive and dependent on
social networks and relations as woman are,
for them is easier to exploit others to achieve
their own goals.

Limitations
The current study is only a first step in the process of validation of the Bulgarian-language
version of the Dark Triad Dirty Dozen. It
has its limitations such as the small and unbalanced sample because there were significantly more women than men. In future studies various forms of validity will be further
examined, as well as the test–retest reliability
of the Dark Triad Dirty Dozen and its three
component scales. In terms of the convergent
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validity correlations with the original Dark
Triad measures (MACH-IV, Self-Report Psychopathy Scale) and the Big Five personality
traits will be examined. The predictive validity of the Dark Triad Dirty Dozen might be
tested by investigating its relationships with
moral dilemmas, empathy and behavioral outcomes. Furthermore the factor structure will
be additionally analyzed using confirmatory
factor analyses on larger and different samples. So far no concise measure of the Dark
Triad, validated in adults normal samples, not
among adolescents or criminal offenders, has
been available in Bulgarian language, so this
new brief and economic instrument is needed
and useful for applying in research of various
fields of psychology. Dirty Dozen translated
in Bulgarian language is likely to foster further international collaboration and cross-cultural studies on the Dark Triad.
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Резюме. В доклада за първи път у нас е представена психологическа характеристика на правонарушители рецидивисти, търпящи наказание лишаване от свобода за извършване на кражби с
помощта на основните скали на конструкта тъмна триада.
За целите на емпиричното изследване е използвана кратката версия на въпросника на тъмната триада с 27 твърдения, по 9 айтема за всяка от изследваните личностни черти: макиавелизъм,
нарцисизъм и психопатия.
Статистическата обработка на емпиричните данни с SPSS включва честотен анализ, тест
на Ман-Утни, тест на Крускал-Уйлс. Изследвани са 80 осъдени лица, от които 30 са жени. От
тях 40 са мъже рецидивисти, осъдени за кражби.
Крадците имат по-високи нива на макиавелизъм и нарцисизъм в сравнение с гражданите
с правомерно поведение. Те се отличават с повишена прагматичност, егоцентризъм, емоционална хладност, развита манипулативност, изразени нагласи за самодемонстриране и превъзходство.
Жените рецидивисти нямат по-ниски показатели по скалата психопатия от мъжете. За
тях също са присъщи тревожността, импулсивността и пренебрежението към социалните
норми.
Резултатите от изследването обогатяват вижданията за психологическите характеристики на крадците рецидивисти, които са от значение за извършваната с тях полицейска и пенитенциарна дейност.
Ключови думи: макиавелизъм; нарцисизъм; психопатия; рецидивисти крадци; тъмна триада; лишени от свобода.
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Abstract. The report presents, for the first time in Bulgaria, a psychological characterization of recidivist
offenders who have been subjected to imprisonment for committing thefts, with the help of the main scale
of the Dark Triad construction.
For the purposes of the empirical research, the short version of the Dark Triad questionnaire was used,
with 27 statements, 9 items for each of the personality characteristics studied: Machiavellianism, narcissism and psychopathy.
The statistical processing of empirical data with SPSS includes a frequency analysis, Mann-Whitney
test, and Kruskal-Wallis test. 80 convicted persons were surveyed, 30 of whom were women. 40 of these
were recidivists convicted of thefts, and 40 prisoners were convicted once for thefts or other acts.
Thieves have higher levels of Machiavellianism and narcissism compared to the other perpetrators.
They are characterized by increased pragmatism, egocentrism, emotional coolness, developed manipulation, pronounced attitudes of self-demonstration and superiority.
Women-recidivists have no lower scores than men on the scale of psychopathy. They are also characterised with anxiety, impulsiveness and disregard for social norms.
The results of the study enrich the views of the psychological characteristics of recidivist thieves which
are important for the police and penitentiary activities carried out with them.
Keywords: Machiavellianism; narcissism; psychopathy; recidivist thieves; Dark Triad; imprisoned.

The article can be cited as follows:
Zhechev, V., Madzharov, E. (2019). Izsledvane na kradtsi retsidivisti s vŭprosnika na tŭmnata triada.
[Research on Recidivist Thieves with the Dark Triad Questionnaire]. Psychological Research, Volume 22,
Number 2, 2019, 456-469. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online), (in Bulgarian).

Личност и индивидуални...Методи за измерване...

Психологични изследвания, Том 22, кн. 2, Август 2019 459

© V. Zhechev, E.Madzharov, 2019
Contribution:
Vladimir Zhechev – Abstract, Research topicality, Data processing and their graphical representation,
Results analysis, Literature used.
Emil Madzharov – Methodology, Results analysis, Conclusion.
Submitted – January 2019
Revised – June 2019
Published – August 2019
The authors have read and approved the final manuscript.

460 Personality and Individual... Personality Measurement...

Актуалност на изследването
Експедитивното и ефективно диагностиране на психологическите качества и черти
на личността, обуславящи риска от рецидив и обществено опасното поведение на
реалните и потенциални правонарушители, продължава да е много актуална изследователска и приложна задача в сферата
на криминалната и пенитенциарната психология. (Маджаров 2006: 18), (Маджаров
2016: 7), (Стойчев 2016: 6).
Съществена крачка в идентифицирането на устойчивата констелация на черти на
психиката и поведението (Минчев 2013:
330), характеризиращи криминалният потенциал на реалните и потенциални правонарушители в проблемни, конфликти и
комплицирани ситуации, се осъществява
и чрез регистрирането им с помощта на
личностния конструкт на тъмната триада,
разработен от Д. Полхъс и К. Уялямс. (Дериш 2015: 22), (Егорова, Ситникова, Паршикова 2015: 5).
Макиавелизмът, нарцисизмът и психопатията, като съставни елементи на тъмната
триада, диагностират общата криминална
ориентация на личността поради ниската й
емпатичност и нейната готовност за манипулативно и експлоатиращо поведение по
отношение на другите хора. (Jones, Paulhus
2014: 22), (Jonason, Webster; Schmit 2009: 6).
Тъмната триада е релевантен инструмент за проучаването на крадци рецидивисти, които се отличават с трансформирала
се в индиректна агресия враждебност, насочена към обсебване на имуществото на
имащите, към чийто стандарт и начин на
живот те се стремят. Крадците са паразитно съществуващи хедонисти, които ценят
чувственото потребление, материалното
благополучие, за да компенсират своята
неудовлетвореност, усещане за социална
безпътица и преживени унижения от маргинализацията и криминалната стегматизация. (Маджаров 2006: 192), (Тодорова 1999:
106). Користната насоченост на крадците
предполага повишен меркантилизъм, нихилистично отношение към чуждата собственост и интереси, готовност за непра-
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вомерното им използване и манипулиране
на собствениците им. При реализацията на
своето деяние крадецът всъщност манипулира своята жертва, макар и по-индиректно, отколкото това има място при осъществяването на измамата. В действителност
правонарушителят крадец се старае да
достигне без нейно знание до овладяване
на имуществото й, като използва изненада,
отвличане на вниманието, съществуващи
заблуди и предразсъдъци, слабо информираност, неподготвеност на жертвата.
Въпреки че кражбите и техните извършители определят качествените и количествени параметри на съвременната
криминална престъпност и на пенитенциарната популация (Каракашев, 1998:
269), (Станков 2003: 89), (Маджаров 2006:
185) изследването им продължава да бъде
несправедливо подценено и редуцирано.
Това прави особено актуален всеки опит за
допълнителното им психологическо проучване, включително и чрез въпросника на
тъмната триада.

Методология
Целта на настоящето изследване е структурирането на психологическа характеристика на правонарушителите рецидивисти с
помощта на основните скали от конструкта
на тъмната триада.
Задачите на емпиричното изследване са
представени в следната последователност:
** регистриране на личностните характеристики на изследваните лица;
** измерване на връзката между различията в нивата на макиавелизъм, нарцисизъм и психопатия на рецидивистите
правонарушители, търпящи наказание
за кражби и гражданите с правомерно
поведение;
** установяване на различията в нивата на
макиавелизъм, нарцисизъм и психопатия при изследваните мъже и жени правонарушители;
** проучване на връзката между възрастта
и различията в измерените нива на ма-
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киавелизъм, нарцисизъм и психопатия
при включените в изследването осъдени лица;
Предмет на емпиричното изследване са
макиавелизмът, нарцисизмът и психопатията на крадците рецидивисти, многократно
ефективно изтърпяващи присъди в местата
за лишаване от свобода.
Обект на изследването са рецидивисти-мъже и жени, осъдени за кражби и други деяния, търпящи наказания в различни
категории пенитенциарни заведения на Република България през 2018 година.
Хипотезите на настоящето емпирично
изследване са формулирани по следния
начин:
А) Допускаме, че рецидивистите, осъдени за кражби, притежават по-високи
стойности по скалите макиавелизъм,
нарцисизъм и психопатия в сравнение
с гражданите със законосъбразно поведение.
Б) Предполагаме че при жените рецидивисти се срещат по-ниски нива по
скалите макиавелизъм, нарицисизъм,
психопатия, отколкото при многократно осъжданите мъже за извършване на
кражби.
В) Допускаме, че с увеличаване на възрастта на рецидивистите, осъждани за
кражба, нивата на макиавелизъм, нарцисизъм и психопатия при тях ще нарастват.
За целите на емпиричното изследване е
приложена кратката версия на въпросника
на тъмната триада, състояща се от 27 твърдения. Всяка една от трите основни черти
на личностния конструкт макиавелизъм,
нарцисизъм и психопатия е представена в
структурата на въпросника с по 9 айтема.
Респондентите оформят своите отговори по
визираните 27 твърдения посредством пет
степенна Ликъртова скала от „изцяло невярно“ до „напълно вярно“. Българската адаптация на инструмента е осъществена от П.
Калчев, К. Ханчева, Св. Колева (2017: 209).
В използваната в емпиричното изследване кратка версия на тъмната триада
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нарцисизмът приоритетно получава израз
в чувството за изключителност и превъзходство, а макиавелизмът и психопатията
основно регистрират поведението, което е
насочено към реализиране на инструментална или материална печалби. От гледна
точка на персоналните особености на основната изследвана група от крадци, рецидивисти този диагностичен инструмент
точно регистрира техни водещи психологически характеристики, свързани с користните нагласи и мотиви и с компенсаторните им преживявания за изключителност и превъзходство, определящи разгръщането на тяхната криминална активност.
(Маджаров 2006: 228)
Статистическата обработка на получените резултати от емпиричното изследване
бе извършена чрез SPSS пакет, като бяха
приложени честотен анализ, тест на МанУтни и тест на Крускал-Уйлс.

Анализ на резултатите
Данните от описателната статистика влизат в противоречие с формулировката на
първата изследователска хипотеза, която
презюмираше високи резултати и по трите
скали на тъмната триада.
Егорова и съавтори провеждат изследване с въпросника на Тъмната триада на
извадка от 571 души на възраст от 16 до
84 години. Те извеждат средни стойности и
стандартно отклонение за всяка скала. Егорова посочва, че получените от нея средна
стойност и стандартно отклонение по скала макиавелизъм са Х = 3,27, SD = 0,70, по
скала нарцисизъм: X = 2,78, SD = 0,73, по
скала психопатия: X = 2,11 и SD = 0,66.
От табл. 1 се вижда, че лицата в настоящата извадка показват по-ниски средни
стойности по скалите макиавелизъм и нарцисизъм и по-ниска средна аритметична
стойност по скала психопатия. Тези констатации допълнително се конкретизират при
сравняване на нашите собствени резултати
с данните на Егорова за средна стойност
и стандартно отклонение по скала макиавелизъм за мъжете (X = 3,44, SD = 0,67) и
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Таблица 1
Резултати при изследваните лица по скалите макиавелизъм,
нарцисизъм и психопатия
Table 1
Results with the research persons on the Machiavellianism,
Narcissism and Psychopathy scales

Макиавелизъм

Нарцисизъм
Психопатия

Пол

Брой

Средна
аритметична
стойност

Стандартно
отклонение

мъже

50

3,22

,637

жени

30

2,62

,559

общо

80

3,00

,671

мъже

50

2,83

,523

жени

30

2,27

,453

общо

80

2,62

,566

мъже

50

2,42

,538

жени

30

2,56

,518

общо

80

2,47

,532

за жените (X = 3,13, SD = 0,70), по скала
нарцисизъм за мъжете (X = 2,83, SD = 0,68)
и за жените: (X = 2,73, SD = 0,76), както
по скала психопатия за мъжете (X = 2,32,
SD = 0,64) и за жените (X = 1,96, SD = 0,63).
(Егорова, Ситникова, Паршикова 2015: 8)
Правонарушителите рецидивисти имат
по-ниски показатели по трите скали на
тъмната триада в сравнение с гражданите с
правомерно поведение, което следва да се
обясни с повишената тенденция на социална желателност по време на реализираното изследване, която ситуативно е усилена
поради личното им познанство с единия от
изследователите от периода на досъдебното им производство. По принцип този тип
тенденция е твърде изразена при рецидивистите, тъй като съществено допринася за
съхраняване на самоуважението и вътрешния им комфорт, а изследваната извадка
основно е съставена от тях. (Ковачев 1991:
19), (Маджаров 1997: 140), (Маджаров
2006: 233).
Сближаването в резултатите на рецидивистите и на хората със законосъобразно
поведение се дължи и на утвърждаването
на индивидуалистичния модел в публич-

ното пространство, който включва ценностите и поведенческите сценарии на манипулативността, повишения прагматизъм и
егоцентризъм, подчертаването на собствената уникалност и пренебрежението към
съществуващите ограничения.
Трябва да отчитаме и ролята на пенитенциарния контекст при осъдените рецидивисти, които в момента на изследването
изтърпяват наказание. Той потиска техните
персонални особености и прояви и ги кара
да се придържат в по-голяма степен към
социално-позитивните стандарти. В този
смисъл можем да допуснем, че съзнателно или несъзнателно в своите отговори те
се идентифицират със законопослушните
граждани, както това изисква от тях пенитенциарната институция.
Според съдържанието на нашата втора
изследователска хипотеза, осъдените за
кражба мъже рецидивисти имат по-високи
стойности на показателите по скалите макиавелизъм, нарцисизъм и психопатия, отколкото жените рецидивисти. Резултатите ,
отнасящи се до емпиричната верификация
на визираната хипотеза, бяха обработени с
теста на Ман и Утни.
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Таблица 2
Различия в нивата на макиавелизъм, нарцисизъм и психопатия в зависимост от пола
Table 2
Gender-dependent differences in the Machiavellianism, Narcissism and Psychopathy levels
Брой

Среден
ранг

мъже

50

48,39

2419,50

жени

30

27,35

820,50

Общо

80

мъже

50

48,90

2445,00

жени

30

26,50

795,00

Общо

80

мъже

50

38,64

1932,00

жени

30

43,60

1308,00

Общо

80

Пол

Макиавелизъм

Нарцисизъм
Психопатия

Рангова
сума

Таблица 3
Статистики на критерия a
Table 3
Criterion statistics
Макиавелизъм

Нарцисизъм

Mann-Whitney U

355,500

330,000

657,000

Wilcoxon W

820,500

795,000

1932,000

-3,927

-4,185

-,928

,000

,000

,353

Z
Стат. значимост

Психопатия

a. Независима променлива: Пол

Получените резултати показват, че съществуват статистически значими различия (р < 0,001) между осъдените мъже и
жени рецидивисти, търпящи присъди за
кражби по скалите макиавелизъм и нарцисизъм. По отношение на скалата психопатия между тях не са установени статистически значими различия (р < 0,05).
Според получените данни, мъжете, които рецидивират, извършвайки кражби, притежават по-развити умения за манипулиране и повърхностно очароване на другите
хора, включително и на жертвите си. Трябва да не се забравя, че подготовка на кражбата, нейното осъществяване и пласиране-

то на откраднато имущество предполагат
разнообразни междуличностни контакти и
комуникация. Визираните манипулативни
способности се съчетават с повишен прагматизъм и емоционална хладност.
Представените резултати могат да бъдат
интерпретирани чрез характерната за крадците генерализирана егоцентрична диспозиция на превъзходство, благодарение
на която те са склонни компенсаторно да се
преживяват като уникални, което им позволява да обезличават другите и пресметливо да ги разглеждат само в качеството на
инструмент са достигането на собствените
меркантилни цели. (Жечев 2018: 66), (Ма-
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джаров, 2006: 212), (Маджаров 2018: 12).
Очевидно жените рецидивисти, въпреки
развитото си престъпно амплоа, присъщата
им криминализация и асоциална мотивация, съхраняват специфичната за пола им
по-голяма емоционалност, по-реалистично
се самооценяват, в по-малка степен и по-селективно са предразположени към деперсонализация на заобикалящите ги хора.
Разбирането за психопатията в контекста на личностния конструкт и диагностичния инструмент на тъмната триада
най-често се свързва с тревожност, импулсивност, междуличностен антагонизъм и
игнориране на социалните норми. (Дриш
2015: 23), (Егорова, Ситникова, Паршикова 2015: 7); (Маджаров, 2016: 138), (Жечев
2018: 50) По тези личностни характеристики многократно осъжданите за кражби
мъже и жени не се различават съществено,
ако изхождаме от получените в изследването емпирични резултати. Това може да
се обясни с характерния за крадците негативизъм към правно-моралните норми, институционалния ред и ограниченията, който е изразен и не се модифицира от половата им принадлежност. (Фокс, 1980: 228),
(Станков 2003: 94), (Маджаров 2006: 101)
Самата криминална активност на крадците е свързана с действия в ситуации на
висока неопределеност,, опасност и рискове. В подобни условия на продължаваща
престъпна дейност тревожността, бързото,
спонтанно и находчиво реагиране гарантират „търсения резултат“ и оцеляването при
конкретния правонарушител. По тези причини рецидивистите крадци са тревожни, а
действията им могат да бъдат оценявани и
като импулсивни, защото се реализират в
непредсказуеми условия при възникването
на разнообразни предизвикателства.
Фактически спецификата на криминална активност на крадците слага сериозен
отпечатък върху личностния им профил,
засилвайки тяхната тревожност и импулсивност.
За нас междуличностният антагонизъм
не е толкова типичен за крадците, а е характерен преди всичко за насилствените
правонарушители. (Маджаров 2006: 110)
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Въпреки това начинът на живот, престъпната дейност и кариера на рецидивистите ги
прави твърде тревожни и импулсивни. Тези
техни качества неизбежно влияят на интеракциите им с другите хора. Посочената
тенденция твърде чувствително се диагностира и чрез въпросника на тъмната триада.
Възрастта е един от най-значимите фактори, които детерминират промени в базовите нагласи на човека към света и инициират сериозни, поетапни трансформации и в
другите структурно-функционални компоненти на неговата личност. (Минчев 2013:
298), (Георгиев 2009: 38); (Жечев 2018: 42)
По тази причина в третата изследователска
хипотеза лансирахме предположението, че
с увеличаването на възрастта на крадците
рецидивисти ще нарастват стойностите на
техните параметри по скалите макиавелизъм, нарцисизъм и психопатия на тъмната
триада.
За целта, след обработката на първичните резултати от въпросника на тъмната
триада, приложихме теста на КрускалУйлс, който е непараметричен вариант на
дисперсионен анализ. Използването на посочения статистически тест е правомерно,
тъй като разпределенията на данните от нашето емпирично изследване не са в рамките на нормалното гаусово разпределение,
което позволява употребата на съответните
непараметрични тестове.
Получените резултати показват, че са
налице статистически значими различия
(р < 0,05) в нивата на макиавелизъм, нарцисизъм и психопатия в зависимост от възрастта на изследваните лица рецидивисти,
изтърпяващи присъди за извършването на
кражби. Макиавелизмът, нарцисизмът и
психопатията са с най-изразени стойности
при изследваните лица над 41 години, а с
понижаването на възрастта и те намаляват.
С увеличаването на възрастта се повишава прагматизмът, намалява емпатичността, а нараства склонността към
манипулиране на другите хора при рецидивистите крадци. С натрупването на годините те във все по-голяма степен следват
личната си изгода, пренебрегват чувствата
и реалните интереси на другите хора и са
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Таблица 4
Различия в нивата на макиавелизъм, нарцисизъм и психопатия в зависимост
от възрастта на изследваните лица
Table 4
Age-dependent differences in the Machiavellianism, Narcissism and
Psychopathy levels of researched persons
Възраст (години)

Макиавелизъм

Нарцисизъм

Психопатия

Брой

Среден ранг

възраст (18–30 год.)

25

18,46

възраст (31–40 год.)

26

43,46

възраст (над 41 год.)

29

56,84

Общо

80

възраст (18–30 год.)

25

26,70

възраст (31–40 год.)

26

42,94

възраст (над 41 год.)

29

50,21

Общо

80

възраст (18–30 год.)

25

29,30

възраст (31–40 год.)

26

45,29

възраст (над 41 год.)

29

45,86

Общо

80

Таблица 5
Статистики на критерия a,b
Table 5
Criterion statistics
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Макиавелизъм

Нарцисизъм

Психопатия

37,381

14,240

8,533

2

2

2

,000

,001

,014

a. Kruskal Wallis Test
b. Независима променлива: Възраст (години)

готови грубо да ги манипулират, за да не
пропуснат личните си ползи. В подобни
нагласи и поведение лесно се идентифицират нарасналият меркантилизъм, дистанцията и отчуждението от другите хора
и селективното им перцептиране само
през призмата на персоналните интереси
и намерения.(Дмитриев, Казак 2007: 118),
(Станков 2006: 363)
Нарцисизмът при крадците рецидивисти
се увеличава с възрастта, което според нас
е своеобразна компенсация на негативните

последствия за собствения Аз в условията
на стигматизация, ограничения, принудително съжителство, засилен външен контрол
при ефективното изтърпяване на множество
присъди. (Маджаров 1997: 143), (Маджаров
2006: 106), (Маджаров 2016: 134)
Психопатията при постепенно застаряващите крадци рецидивисти също се
увеличава, а би следвало да се наблюдава
обратната тенденция и те да придобиват
по-конформна ориентация и по-толерантно отношение към съществуващите морал-
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но-правни норми, поради умората и личностната амортизация от реално изтърпените
предишни присъди.
В действителност, както сочат и емпиричните данни, измеренията на психопатията са високи, което показва, че крадците
рецидивисти продължават да са криминално активни. Това може да се дължи на
устойчивите им и ригидни криминални
нагласи, на тяхната значителна интегрираност в затворническата субкултура и криминално обкръжение и на утвърдения им
асоциален идентитет и Аз-образ.
От друга страна, трябва да отчитаме,
че в съвременния динамичен обществен
живот и при по-добрите условия на материално съществуване и здравеопазване активността на по-възрастните генерации се
съхранява по-дълго (Тодорова 2010: 105);
(Георгиев 2011: 9); (Станков 2006: 342).
Тази констатация е валидна и за лицата
от рецидивния криминален контингент и
в частност за крадците, които по-продължително време развиват своята асоциална
активност.

Заключение
Първата изследователска хипотеза не получи потвърждение, тъй като крадците рецидивисти, притежават по-ниски стойности по скалите макиавелизъм, нарцисизъм
и психопатия в сравнение с гражданите с
правомерно поведение. Този емпиричен
факт интерпретирахме като следствие от
тяхната нагласа за социално желателно поведение, от разпространеността на индивидуалистичния модел в цялото общество
и от тяхното изследване в пенитенциарен
контекст, който целенасочено пресира асоциалните им нагласи и подържа техните
социално-позитивните прояви.
Представените емпирични данни подсказват, че в определени граници, конкретни ситуации и роли крадците, дори
с рецидивна престъпна кариера, могат да
овладяват своята институционална враждебност и готовността си прагматично и
манипулативно да употребят другите хора.
Това несъмнено се дължи на тяхната по-
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висока социална вградимост, пластичност
и сензитивност в сравнение с другите групи правонарушители. (Станков 2003: 94),
(Маджаров 2006: 198), (Маджаров 2018:
17) Посочените особености на крадците
облекчават установяването на контакт с
тях, бързото постигане на договорености,
възможността за търсене на полезни компромиси в трудни и проблемни ситуации.
Същевременно не трябва да се забравя
тяхната двойственост, прикритост, меркантилност и склонност към повишен риск.
Всички посочени тенденции получават
израз в нееднозначното, непоследователно
и противоречиво поведение на крадците
рецидивисти, с което непосредствено се
сблъскват полицейските и пенитенциарните служители.
Втората изследователска хипотеза, според която мъжете рецидивисти имат по-високи стойности по скалите макиавелизъм,
нарцисизъм , психопатия в сравнение с жените, получи частично потвърждение. Налице са статистически значими различия в
групите по пол, по скалите макиавелизъм
и нарцисизъм. По скалата психопатия няма
фиксирани статистически значими различия между изследваните мъже и жени рецидивисти.
Мъжете крадци рецидивисти притежават развити манипулативни умения, ниска
емпатия и изразен прагматизъм. Те се преживяват като уникални и това им позволява
с лекота да обезличават жертвите си и да ги
включват в меркантилните си разчети. За
разлика от тях жените в определена степен
съхраняват, част от характерната за пола
си емоционалност, емпатичност, по-реалистична самооценка. За тях е типична и
по-избирателната и умерена деперсонализация на другите хора, особено извън ситуации на конкретни криминални действия.
Мъжете и жени крадци с рецидивна
кариера имат близки стойности по скалата психопатия, тъй като те в еднаква степен игнорират правните норми, свързани
с отношенията на собственост. Това се
дължи на тяхната висока тревожност, импулсивност, спонтанност и експедитивност заради перманентните им действия
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в ситуации, изпълнени с много рискове,
предизвикателства и неопределеност. Повисоките стойности по скалата психопатия
при мъжете и жените крадци-рецидивисти
означават по-висока готовност за рискови,
авантюристични и крайни действия като
готовност за съпротива, бягства, използване на физическа агресия по отношение на
жертвите, неподчинение на полицейски и
на пенитенциарните служители.
Третата изследователска хипотеза съдържаше допускането, че с нарастване на
възрастта на крадците рецидивисти ще се
увеличават и стойностите на параметрите
по скалите макиавелизъм, нарцисизъм и
психопатия. Тя получи пълно емпирично
потвърждение. Това според нас се дължи
на повишения прагматизъм, егоцентризъм
и манипулативност, които се придобиват и
в резултат на многократни ефективно търпени присъди. Крадците рецидивисти дълго време се намират в условията на ограничения, междуличностна конкуренция и
интензивен външен контрол. В тази обстановка те трябва да отстояват собствените
си интереси, достойнство и лично пространство. Поради изтъкнатите причини,
компенсаторно завишените макиавелизъм
и нарцисизъм осигуряват надеждна защита
и подпомагат съхраняването на самоуважението, Аз-образа и персоналния комфорт
в условията на пенитенциарна изолация
и принудително съжителство (Маджаров
2016: 174).
Високата психопатия при рецидивистите крадци се дължи на техните устойчиви
и регидни криминални нагласи, на негативния им Аз-образ, на тяхната вграденост
в криминалното обкръжение и роли. За
рецидивистите, специализирали се в извършването на кражби, подобно на хората с правомерно поведение, е характерно
удължаването на житейския им цикъл и запазването на тяхната социална активност
за по-дълъг период от време, заедно с типичните за нея криминални прояви.
Криминалната активност при анализирания вид престъпно деяние и извършители е проява на враждебност, свързана с
индиректна агресия, получаваща израз в

Психологични изследвания, Том 22, кн. 2, Август 2019 467

непрякото манипулиране на жертвата за
отнемане на имуществото й.
Крадците рецидивисти са прикрити,
меркантилни и авантюристично настроени, но те маскират тези свои особености
зад паравана на социалната си желателност
и на своята манипулативна способност да
очароват при повърхностен контакт. При
това те са с ниска емпатия, деперсонализират жертвите си, а при възникнали
затруднения действат брутално, авантюристично-агресивно. Макиавелизмът, нарцисизмът и психопатията с възрастта се
задълбочават при крадците и те са базовата
предпоставка за тяхната устойчива и продължителна криминална кариера. Всички
тези характеристики, типични за крадците рецидивисти, бяха установени, осмислени интерпретирани в един разширен и
по-иновативен вариант от съществуващия
в нашата изследователска практика до момента, благодарение на диагностичните и
обяснителни възможности на тъмната триада, като изследователски инструмент и теоретичен модел.
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Резюме. Целта на изследването е да се адаптира за условията на българския език и култура въпросникът за изследване на саморегулацията SRQ (Brown, Miller, & Lawendowski, 1999). Анализът
на психометричните характеристики на българската версия на SRQ е извършен по данни от онлайн тестирането на 319 изследвани лица – 122 мъже и 197 жени, – на възраст 17–74 г. Приложен
е експлораторен факторен анализ, корелационен анализ, анализ на вътрешната консистентност,
тест на Колмогоров-Смирнов, описателна статистика, еднофакторен и двуфакторен дисперсионен анализ. Представяме съкратена версия на скалата след отпадане на 21 айтема с ниско факторно тегло. Обособява се един фактор, какъвто е случаят и при валидизационното изследване
на авторите. Вътрешната консистентност на скалата е много висока (α = 0.94). Установена
е много висока корелация между бала, получен по съкратения вариант на скалата SR-42, и този
по оригиналния вариант с 63 айтема – r = 0.95, – т.е., премахването на айтемите с ниско факторно тегло не е свързано със загуба на ценна информация. Предлаганата съкратена версия на
скалата за изследване на саморегулацията се характеризира с добри психометрични показатели
и адекватно съответства на оригиналната версия, което позволява да се използва като надежден инструмент за диагностика на уменията за саморегулация. Приложима е в психологическите
изследвания на саморегулацията, на личността, в консултативната практика, като специално
препоръчваме прилагането й за изследване на зависимости и хранителни нарушения.
Ключови думи: SRQ, саморегулация, адаптация, зависимости.
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Abstract. The aim of the study is to adapt The Self-Regulation Questionnaire (SRQ; Brown, Miller, &
Lawendowski, 1999) to Bulgarian language- and cultural specifics. The analysis of the psychometric
characteristics of Bulgarian version of SRQ is carried out on the data of online study of 319 subjects
- 122 males and 197 females aged 17-74. The statistical analysis included: exploratory factor analysis,
correlation analysis, item analysis, Kolmogorov-Smirnov test, descriptive statistics, one- and two-way
ANOVA. Bulgarian version of the SRQ consists of 42 items representing one factor (as in the original
version of the questionnaire). The internal consistency of the scale is very high (α = 0,94). The correlation
between shortened and full version of the questionnaire is very high: r = 0.95, i.e., the removal of the
items of low factor loading does not cause loss of valuable information. SR-42 has good psychometric
characteristics and adequately corresponds to the original version. SR-42 can be used as a reliable tool for
diagnosing self-regulation skills. The questionnaire is applicable in the field of self-regulation, personality,
in consulting and therapy. We recommend the use of SR-42 for studying dependencies and eating disorders.
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Саморегулацията е способността за разработване, изпълнение и гъвкаво поддържане на планираното поведение, за да бъдат
постигнати поставените цели (Miller &
Brown, 1991). Въз основа на тристепенния модел за саморегулация, разработен
от Kanfer (1970a, 1970b), Miller & Brown
формулират седемстепенeн модел на саморегулиране (Miller & Brown, 1991; Brown,
1998). В този модел поведенческата саморегулация може да се провали поради неуспех или дефицит при някоя от следните
седем стъпки:
1. получаване на информация,
2. оценяване и сравняване на информация,
3. задействане на промяна,
4. търсене на възможности,
5. формулиране на план,
6. изпълнение на плана,
7. оценка на ефективността на плана.
Въз основа на този модел е създаден
Въпросникът за изследване на саморегулацията (The Self-Regulation Questionnaire SRQ; Brown, Miller, & Lawendowski, 1999).
Въпросникът съдържа 63 айтема, формиращи 7 подскали, всяка от които изследва
един от седемте основни компонента на
саморегулацията. Използвана е 5-степенна
Ликертова скала за оценка (от 1 – изцяло
несъгласен, до 5 – изцяло съгласен).
SRQ e конструиран за измерване на саморегулацията при зависими от алкохол,
но се прилага и в общата популация. Балът по скалата корелира с нивото на алкохолна консумация и с негативните последици от приема на алкохол; студентите с
ниско равнище на саморегулация употребяват повече цигари и марихуана (Brown,
Miller, & Lawendowski, 1999). При хора
със зависимости от психоактивни вещества, саморегулацията корелира значимо
със семейните и социалните проблеми
(Минева, 2014).
Съществуват два превода на въпросника на български език – на Йорданов и Янчева (2012) и на Минева (2014). И в двата
случая обаче не е изследвана факторната
структура на въпросника, поради което
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беше взето решение за стартиране процедура на адаптиране на въпросника за условията на българския език и култура.

Методи на изследване
Процедурата на българската адаптация на
въпросника е извършена според изискванията, посочени от Wild et al. (2005), като
се придържахме към алгоритъм за превода, обратния превод и пилотното изследване, осигурен ни от J. Karlsson (Karlsson,
2016).
При първата стъпка от процедурата се
свързахме с първия автор на въпросника
J. M. Brown. Въпреки, че SRQ е достъпен
свободно в интернет, връзката с авторите
е задължителна не само защото се изисква от възприетите процедури, но и защото дава допълнителни възможности на
изследователя, като уточняване на смисъла на отделните въпроси, уточняване на
ключа и др. Така например кореспонденцията ни с Dr J. Brown ни даде възможност да открием и да доведем до знанието
на авторите грешка в ключа на въпросника – при това не печатна, а съдържателна
грешка, която двайсет години никой не е
забелязал.
При следващата стъпка е извършен
превод от английски на български език на
въпросника SRQ, който е преведен от трима независими професионални преводачи,
чиито версии са подложени от нас на сравнителен анализ и е възприет окончателен
вариант на превода. В случаите на затруднения са извършени допълнителни консултации със специалисти по английска филология и превод. След това са изготвени
обратни преводи от български на английски език от други двама независими преводачи, като съгласуваният обратен превод е
изпратен на авторите за одобрение. Предложените от авторите корекции са отразени в текста на въпросника.
За проверка на превода и системата на
онлайн-тестиране е проведено пилотно изследване, в което вземат участие 40 респонденти. Получените резултати от тестването
на пилотния вариант на теста е съгласуван
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отново с първия автор на теста. След като
последващите корекции са нанесени в системата, стартира основното изследване. То
е извършено чрез онлайн тестиране на 319
изследвани лица (122 мъже и 197 жени),
доброволно съгласили се да участват в
проучването. Рекрутирането на изследваните лица е чрез включване на отзовалите
се след публикуване в социалните мрежи
на предложение за участие. Изследването е
анонимно, като участниците посочват пола
и възрастта си, а също така ръста и теглото
си (въз основа на които се изчислява индексът на телесна маса (ИТМ) – теглото,
измерено в килограми, се разделя на ръста
на квадрат, измерен в метри. ИТМ е регистриран в изследването с цел да се установи
връзката на саморегулацията като личностна характеристика със саморегулацията
на теглото.

Статистически методи
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Таблица 1
Разпределение на изследваните лица по пол
Table 1
Distribution of subjects by sex.
Брой

%

мъже

122

38,2

жени

197

61,8

общо

319

100

Таблица 2
Разпределение на изследваните лица по
възрастова група
Table 2
Distribution of subjects by age groups
Възраст

Брой

%

17–29 години

58

18,2

30–44 години

168

52,6

45–65 години

81

25,4

над 65 години

Използван е пакетът от приложни програми за математико–статистическа обработка
SPSS 21.0 – подпрограмите за описателна
статистика, непараметрични методи (тест
на Колмогоров-Смирнов), еднофакторен и
двуфакторен дисперсионен анализ, корелационен анализ, експлораторен факторен
анализ, айтем анализ..

Общо

Анализ и обсъждане на резултатите

Поднормено тегло

Анализът на психометричните характеристики на българската адаптация на SRQ е
извършен по данни от онлайн тестирането
на 319 изследвани лица на възраст от 17 до
74 г. (122 мъже и 197 жени), с индекс на
телесна маса от 15 до 81 кг/см2. В таблици
1, 2 и 3 са представени разпределенията на
изследваните лица по пол, възраст и индекс на телесна маса.
Въпросникът за саморегулация SRQ
(Brown, Miller & Lawendowski, 1999) е разработен така, че да се маркира всяка от седемте стъпки в процеса на саморегулация
по модела на Miller & Brown (1991) чрез
съответстващите седем субскали. При изследването на факторната структура обаче

12

3,8

319

100,0

Таблица 3
Разпределение на изследваните лица
според индекса на телесна маса
Table 3
Distribution of subjects by BMI
ИТМ

Брой

%

16

5,0

Нормално тегло

126

39,5

Наднормено тегло

101

31,7

Затлъстяване 1-ва степен

40

12,5

Затлъстяване 2-ра степен

13

4,1

Затлъстяване 3-та степен
Общо

12

3,9

319

100,0

авторите установяват наличие на един фактор, вместо очакваните седем специфични
фактора, съответстващи на теоретично заложените субскали. Подобен резултат докладват и Carey, Neal & Collins (2004) , но в
техния вариант скалата е съкратена до 31
айтема.
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За разкриване на факторната структура
на българската адаптация на теста е приложен експлораторен факторен анализ по
метода на главните компоненти. Резултатите показват наличието на 16 фактора с факторно тегло по-голямо от единица, обясняващи общо 61,89% от дисперсията. Scree
тестът обаче насочва по-скоро към еднофакторно решение. С цел оптимизиране на
въпросника от него са премахнати 21 айтема, които показват много ниско (под 0.3)
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или отрицателно тегло по първия фактор.
Проведен е факторен анализ на така получената скала, съдържаща 42 айтема (№№
1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13 14, 15, 18, 19, 20, 21,
22, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41,
42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55,
58, 61, 62 и 63 от оригиналния въпросник),
разпределени в 10 фактора с факторно тегло
над 1, които обясняват 59,90% от общата
дисперсия. Scree тестът (Фиг. 1) обаче отново насочва към еднофакторно решение.

Scree Plot

12,5

Eigenvalue

10,0

7,5

5,0

2,5

0,0
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

Component Number
Фигура 1. Scree тест на скалата за саморегулация (SR-42)
Figure 1. Scree test of SR-42.

В табл. 4 са показани факторните тегла
на айтемите.
Вътрешната консистентност на скалата е много висока – Алфа на Кронбах
= 0,938. За сравнение, коефициентът Алфа
на Кронбах, получен при валидизационното изследване на авторите на теста e
0,91. В случая не се касае за тавтология;
твърде високата стойност на коефициента
най-вероятно отразява дължината на теста

и големия брой изследвани лица (понеже
коефициентът Алфа на Кронбах зависи от
броя на айтемите и от броя на изследваните лица). Резултатите от вариационния анализ са представени в табл. 5.
Фиг. 2 показва разпределението на средния бал по българската версия на скалата
(SR-42). Както се вижда от хистограмата,
разпределението не се различава статистически значимо от нормалното (извод,
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Таблица 4
Факторни тегла на айтемите от SR-42
Table 4
Factor loadings

1. Айтем 1
2. Айтем 3

Факторно
тегло
0,495
0,360

3. Айтем 5

0,539

4. Айтем 6
5. Айтем 8
6. Айтем 11
7. Айтем 12
8. Айтем 13
9. Айтем 14
10. Айтем 15
11. Айтем 18
12. Айтем 19
13. Айтем 20
14. Айтем 21
15. Айтем 22
16. Айтем 26
17. Айтем 27
18. Айтем 28
19. Айтем 30
20. Айтем 32
21. Айтем 33

0,656
0,577
0,649
0,611
0,494
0,470
0,411
0,301
0,593
0,634
0,601
0,301
0,466
0,491
0,478
0,393
0,562
0,760

22. Айтем 34
23. Айтем 35
24. Айтем 38
25. Айтем 40

Факторно
тегло
0,590
0,677
0,504
0,690

26. Айтем 41

0,403

27. Айтем 42
28. Айтем 43
29. Айтем 45
30. Айтем 46
31. Айтем 47
32. Айтем 48
33. Айтем 49
34. Айтем 50
35. Айтем 52
36. Айтем 53
37. Айтем 54
38. Айтем 55
39. Айтем 58
40. Айтем 61
41. Айтем 62
42. Айтем 63

0,734
0,564
0,570
0,493
0,679
0,411
0,725
0,583
0,307
0,559
0,397
0,551
0,476
0,366
0,687
0,618

Таблица 5
Резултати от вариационния анализ на българския вариант на
The Self-Regulation Questionnaire (SRQ).
Table 5
Descriptive statistics SR-42
Саморегулация

N

Mean

SD

Min

Max

Range

319

3,77

0,55

1,95

4,95

3,00

подкрепен от статистически незначимия
резултат от теста на Колмогоров-Смирнов:
D(319) = 0,618, p = 0,84).
Влиянието на фактора „пол“ е установено чрез еднофакторен дисперсионен анализ, резултатите от който показват значимо
(F = 17,3, df = 1, p < 0.001) по-ниски стойности на средния бал по скалата за саморегулация при жените, в сравнение с този

при мъжете (фиг. 3). Авторите на въпросника не докладват за подобно различие, но
отбелязват, че ниското равнище на саморегулация при жените-студентки е свързано
с по-голяма честота на прием на алкохол
и марихуана и с по-голям брой негативни
последици от приема на алкохол в сравнение с мъжете-студенти (Brown, Miller, &
Lawendowski, 1999).
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Хистограма

Norml
Mean = 3.77
Stad. Dev. = .545
N = 319

80

Честота

60

40

20

0

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Саморегулация (SR-42)
Фигура 2. Разпределение на средния бал по съкратената версия на скалата за саморегулация (SR-42)
Figure 2. Distribution of the score of SR-42

3,95

Среден бал по SR-42

3,90
3,85
3,80
3,75
3,70
3,65
1,00

мъже

2,00

ПОЛ

жени

Фигура 3. Влияние на фактора „пол“ върху разпределението на средния бал по съкратения вариант на скалата за саморегулация (SR-42)
Figure 3. Influence of sex on SR-42 score
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Тъй като полът значимо повлиява равнището на саморегулацията, установяването на влиянието на фактора „ИТМ“ изисква
прилагането на двуфакторен дисперсионен
анализ с две равнища на фактора „пол“ и
шест равнища на фактора „ИТМ“ (фиг. 4).
И при мъжете, и при жените с увеличаване
на ИТМ се наблюдава значимо (F = 2,77,
df 5, p = 0,018) намаляване на средния бал
по скалата за изследване на равнището на
саморегулация. Явно уменията за саморегулация са в тясна връзка с регулацията
на теглото. Скалата SR-42 разграничава
хората с различен индекс на телесна маса,
което означава, че в изследваната извадка
хората с наднормено тегло и затлъстяване
не показват еднаква способност за обща
саморегулация с тази на участниците с
нормално и поднормено тегло.
Проведеният еднофакторен дисперсионен анализ с четири равнища на фактора
„възраст“ показва, че в изследваната извадка не се наблюдава значимо влияние на
възрастовата група върху разпределението

на бала по скалата за саморегулация SR-42
(F = 0,477, df = 3, p = 0,70). Този резултат
се различава от получения в изследването
на Йорданов и Янчева (2012), според които
закономерностите в психичното развитие
логично се проявяват по отношение на възрастовите различия на саморегулационните
умения. Тази разлика вероятно е породена
от разликата във възрастта на участниците
в двете изследвания – 17–74 години в настоящото изследване и 14–35 години в изследването на Йорданов и Янчева (2012).
Според изнесените от тях данни, равнището
на саморегулация е по-ниско във възрастта
14–16 г., след което между отделните възрастови групи не се наблюдават различия.
Приложен е корелационен анализ за изследване на връзката между бала по скалата с 63 айтема и този по съкратената версия
на скалата, съдържаща 42 айтема (SR-42).
Корелационният коефициент на Пирсън
е много висок (r = 0.954, p < 0.001), което
означава, че двете скали са почти тъждествени.

Саморегулация SR-42
Пол
мъже
жени

Среден бал SR-42

4.00

3.80

3.60

0 – поднормено тегло
1 – нормално тегло
2 – наднормено тегло
3 – затлъстяваме 1-ва степен
4 – затлъстяваме 2-ра степен
5 – затлъстяваме 3-та степен

3.40
0

1

2

3

4

5

ИТМ група
Фигура 4. Разпределение на средния бал по скалата за саморегулация в зависимост
от ИТМ при двата пола
Figure 4. Influence of sex and BMI on SR-42 score
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При интерпретацията на резултатите
препоръчваме да се използват следните
норми:
I. Бал < 3,495 – ограничена способност за саморегулация
II. 3,495 < Бал < 4,045 – умерена способност за саморегулация
III. Бал > 4,045 – висока способност за
саморегулация.
Нормите са изчислени на базата на
средни стойности и стандартни отклонение, получени в настоящото изследване.

Заключение
Настоящото изследване е първи опит за
адаптация на въпросника за изследване
на саморегулацията SRQ (Brown, Miller,
& Lawendowski, 1999) върху извадка от
общата популация в България, за разлика
от предходните адаптации, които са направени върху спортисти (Йорданов, Янчева,
2012) и при зависими от психоактивни вещества (Минева, 2014). Ограничения на
изследването са вида на извадката („на отзовалите се“ – извадка по удобство), а също
и методът на онлайн тестиране. Вероятно в
тестирането са участвали хора с по-високо
образование и по-заседнал начин на живот.
Същевременно обаче, процентът на участниците с наднормено тегло и затлъстяване (58,4%) не е по-висок от установения
(70,2%) за общата популация в България
(Борисова и др., 2015).
Обобщавайки получените резултати,
можем да направим извода, че предлаганата съкратена версия на скалата за изследване на саморегулацията се характеризира
с добри психометрични показатели и адекватно съответства на оригиналната версия,
което позволява да се използва като надежден инструмент за диагностика на способността за саморегулация в общата популация. Обособява се един фактор вместо
теоретично заложените седем фактора, подобно на резултатите от валидизационното
изследване на авторите. Установена е много висока корелация между бала, получен
по съкратения вариант на скалата (SR-42)
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и този по оригиналния вариант на скалата
с 63 айтема. Това показва, че премахването
на айтемите с ниско факторно тегло не е
свързано със загуба на ценна информация.
Вътрешната консистентност на скалата е
много висока. Скалата разграничава хората
с различен индекс на телесна маса, което
означава, че в изследваната извадка хората
с наднормено тегло и затлъстяване не показват еднаква способност за обща саморегулация с тази на участниците с нормално
и поднормено тегло. SR-42 e приложима в
психологическите изследвания на саморегулацията, на личността, в консултативната практика, като специално препоръчваме
прилагането й за изследване на зависимости и хранителни нарушения.
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Приложение
Въпросник за изследване на саморегулацията (SR-42)
Моля отговорете на следните въпроси
чрез ограждане на отговора, който найдобре описва какъв сте. Ако Изцяло сте
несъгласен с твърдението, оградете 1. Ако
По-скоро сте несъгласен, оградете 2. Ако
Не сте сигурен или не можете да преце-
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ните, оградете 3. Ако сте По-скоро съгласен, оградете 4. Ако сте Изцяло съгласен,
оградете 5. Няма правилни и погрешни отговори. Работете бързо и не се замисляйте
прекалено дълго върху отговорите си.
1 – Изцяло несъгласен
2 – По-скоро несъгласен
3 – Не съм сигурен или не мога да преценя
4 – По-скоро съгласен
5 – Изцяло съгласен

1. Обикновено следя напредъка си към постигането на
своите цели.

1

2

3

4

5

2. Околните ми казват, че твърде много зациклям върху
нещата, че прекалено дълго се задържам на едно и също
място.

1

2

3

4

5

3. Трудно ми е да вземам решения за каквото и да е.

1

2

3

4

5

4. Лесно се отклонявам от първоначалните си планове.

1

2

3

4

5

5. Не осъзнавам последствията от действията си, преди да е
станало твърде късно.

1

2

3

4

5

6. Мога да изпълнявам целите, които сам (-а) си поставям.

1

2

3

4

5

7. Отлагам вземането на решения.

1

2

3

4

5

8. Имам толкова много планове, че ми е трудно да се концентрирам върху който и да е от тях.

1

2

3

4

5

9. Когато забележа, че нещата не вървят добре, променям
начина си на действие.

1

2

3

4

5

10. Трудно ми е да забележа кога вече ми е „достатъчно“ (за
алкохол, храна, сладки неща).

1

2

3

4

5

11. Сигурен съм, че мога да се променя, ако поискам.

1

2

3

4

5

12. Когато се стигне до решение за промяна, многото възможности за избор ме претоварват и объркват.

1

2

3

4

5

13. Трудно ми е да бъда последователен, след като вече съм
взел решение да направя нещо.

1

2

3

4

5

14. Изглежда, че не се уча от грешките си.

1

2

3

4

5

15. Обикновено съм внимателен да не прекалявам с работата, яденето, пиенето.

1

2

3

4

5

16. Мога да измисля много начини да постигна дадена промяна, но ми е трудно да реша кой от тях да използвам.

1

2

3

4

5
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17. Мога да се придържам към един добре работещ план.

1

2

3

4

5

18. Обикновено ми е достатъчно само веднъж да направя
грешка, за да се поуча от нея.

1

2

3

4

5

19. Имам лични стандарти и се опитвам да се придържам
към тях.

1

2

3

4

5

20. Веднага щом забележа проблем или предизвикателство,
започвам да търся възможни решения.

1

2

3

4

5

21. Трудно ми е да определям собствените си цели.

1

2

3

4

5

22. Имам силна воля

1

2

3

4

5

23. Когато опитвам да променя нещо, следя внимателно как
се справям.

1

2

3

4

5

24. Веднага щом забележа, че нещата не се развиват по план,
искам незабавно да направя нещо по въпроса.

1

2

3

4

5

25. Имам затруднения при съставянето на планове, които да
ми помогнат да постигна целите си.

1

2

3

4

5

26. Способен (-на) съм да устоявам на изкушенията.

1

2

3

4

5

27. Поставям си цели и следя за напредъка в постигането им.

1

2

3

4

5

28. През повечето време не обръщам внимание на това, което правя.

1

2

3

4

5

29. Склонен съм да продължавам да правя едно и също, дори
когато това не ми върши работа.

1

2

3

4

5

30. Обикновено мога да намеря няколко различни възможности, когато искам да променя нещо.

1

2

3

4

5

31. Веднъж поставя ли си цел, обикновено мога да планирам
как да я постигна.

1

2

3

4

5

32. Имам собствени правила, към които се придържам каквото и да става.

1

2

3

4

5

33. Ако съм взел решение да променя нещо, следя внимателно как се справям.

1

2

3

4

5

34. Често не забелязвам какво правя, докато някой не ми
обърне внимание на това.

1

2

3

4

5

35. Обикновено виждам необходимостта от промяна преди
другите.

1

2

3

4

5

36. Добър съм в намирането на различни начини за постигане на това, което искам.

1

2

3

4

5
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37. Обикновено мисля преди да действам.

1

2

3

4

5

38. Малки проблеми или разсейвания ме отклоняват от пътя
към целта.

1

2

3

4

5

39. Знам какъв искам да бъда.

1

2

3

4

5

40. Преди да взема решение, обмислям какво е вероятно да
се случи, ако предприема едно или друго действие.

1

2

3

4

5

41. Лесно се отказвам

1

2

3

4

5

42. Обикновено решавам да се променя и не правя нищо по
въпроса, освен да се надявам на най-доброто.

1

2

3

4

5

Изчислява се среден бал по скалата.
Айтеми № 2. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 34, 38, 41 и 42 се рекодират.
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Резюме. Настоящият доклад представя адаптация на кратката версия на скалата за потребност от уникалност на Рувио, Шохам и Бренсик (2008) в българска социокултурна среда. Психометричните характеристики на инструмента са тествани в извадка от 1 106 лица на възраст
между 20 и 65 години, подбрани на случаен принцип. Използваният изследователски инструментариум включва набор от три методики: кратка скала за потребност от уникалност на Рувио и колеги (2008); скала, измерваща присъщата потребителска иновативност на Стийнкамп и
Джеленс (2003); и скала за склонност към риск на Донтю и Джилиленд (1996). Резултатите от
проведения факторен анализ потвърдиха трифакторната структура на оригиналната методика. Скалата демонстрира висока надеждност, стойността на коефициента алфа на Кронбах е
α = 0,84 (съответно за подскала „креативен избор“ α = 0,83, за „непопулярен избор“ α = 0,81 и за
„избягване на сходство“ α = 0,81). Приложени са емпирични доказателства за диференциращата
роля на демографските фактори „пол“ и „възраст“. Потвърдена е конвергентната валидност
на конструкта чрез установени значими корелации с личностните характеристики „склонност
към риск“ и „иновативност“. Адаптираната скала е надежден и икономичен инструмент, който
може да бъде използван в български условия за диагностициране на потребността от уникалност
при прогнозиране на иновационното потребителско поведение и готовността на личността да
поема риск, ангажирайки се в различни рискови активности. Скалата е широко приложима в области като поведенческа психология, потребителско поведение, психология на рекламата, маркетинг, личностна психология и др.
Ключови думи: потребност от уникалност; потребителска иновативност; склонност към риск; иновационно потребителско поведение.
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Abstract. The main purpose of the paper is to present an adaptation of Need for uniqueness scale short
version (Ruvio, Shoham & Brencic 2008) in Bulgarian socio-cultural environment. The psychometric
characteristics of the tool were tested in a sample of 1 106 respondents aged between 20 and 65 years,
randomly selected. The research toolkit used includes a set of three methodologies - a short scale of need
for uniqueness by Rubio and colleagues (2008), a scale measuring the inherent consumer innovativeness
of Stimcamp and Jelens (2003), and Donthu & Gilliland‘s risk-propensity scale (1996). The conducted
factor analysis confirmed the three-factor structure of the original methodology. The scale demonstrated
high reliability, the value of Cronbach’s alpha is α = 0,84 (respectively subscales for creative choice
α = 0,83, for unpopular choice α = 0,81, and for avoidance of similarity α = 0,81). Empirical evidence of
the differentiating role of demographic factors such as gender and age is provided. The convergent validity
of the construct were confirmed by establishing significant correlations with the following personality
characteristics – innovativeness and risk propensity. The adapted scale is a reliable and cost-effective tool
for use in Bulgarian conditions to diagnose the need for uniqueness in predicting innovative consumer
behavior and the willingness of the person to take risk by engaging in various risky activities. The scale is
widely applicable in areas such as behavioral psychology, consumer behavior, psychology of advertising,
marketing, personal psychology etc.
Keywords: need for uniqueness; consumer innovativeness; risk propensity; innovative consumer behavior.
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Въведение
Индивидуалността е изключителна характеристика на всяка личност (Allport 1961).
Човекът е неповторимо творение на природата с уникална генетика, проявяваща се
в неговите физически и физиологични характеристики (Williams 1956). Той изпитва
потребност да заяви себе си като различен
от другите или изрази своята уникалност,
запазвайки баланса между отличителността и потребността да бъде част от масата.
Усещането за анонимност, породено от
процесите на глобализация, което ограничава полето на социална идентификация
на индивида, както и масовото производство, водещо до загуба на идентичност,
допълнително засилват тази личностна
диспозиция. Сферата на потреблението е
достъпен и социално приемлив начин за
постигане на отличителност. Посредством
демонстриране на различни материални
притежания личността се стреми да изгради положителна Аз-концепция и изрази своята индивидуалност. По този начин
потребността от уникалност се явява един
от основните социални мотиви, движещи
съвременния потребител, което обяснява
и нарастващия брой изследвания, проучващи тази личностна диспозиция в контекста на пазара. Кратката версия на скалата
на Рувио и колеги (2008), измерваща потребността от уникалност, е удобен и икономичен инструмент за диагностициране
на желанието на личността да се отличи
от другите. Интерес за настоящата работа
представлява нейната адаптация, психометрични характеристики и прогностични
възможности в българска социокултурна
среда.

Същност и измерения на
потребността от уникалност
Общата потребност от уникалност е дефинирана от Снайдер и Фромкин като „преследване на различие“. Tя отразява мотивацията за контраконформизъм – за диференциране на Аза от другите, и се определя
от стремежа на личността да се отличи от
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масата (Snyder & Fromkin 1977). Изграждането на уникален образ чрез преследване
на социално различие предполага готовност за промяна в предпочитанията и поведението на индивида, което е и основен
критерий, разграничаващ мотивацията за
уникалност от останалите мотиви, водещи
до поведение на различие спрямо другите
(Nail 1986).
Индивидите се нуждаят от отделна
идентичност – изпитват потребност да
се чувстват уникални, определяйки себе
си чрез различни важни измерения на
идентичността (атрибути на уникалността) по отношение на околните (Snyder &
Fromkin 1977, 1980; Snyder 1992). Различието привлича вниманието към личността, допринася за нейната идентичността и
подобрява самоуважението и социалния
ѝ статус (Maslach 1974). От друга страна
обаче, индивидът изпитва и потребност от
известна прилика с останалите, водеща до
емоционална близост, афилиация, взаимопомощ и социално влияние (Byrne 1971).
Като резултат от споменатото, личността
се стреми да изрази своята уникалност,
опитвайки се да поддържа баланс между
отличителността и потребността от принадлежност.
Изследвания показват, че потребността от уникалност варира при отделните
индивиди и ситуации (Snyder & Fromkin
1977, 1980). Някои хора проявяват силно
желание да се отличат от околните, докато
други развиват ниска потребност от уникалност (Snydcr & Fromkin 1980). На тази
основа конструктът може да се разглежда
като континуум, в единия край на който
са личностите, които искат да бъдат като
всички останали – поредното лице от тълпата, а в другия са тези, които желаят да
бъдат колкото се може по-различни.
Предполага се, че индивидуалните различия в мотивацията да се отличиш, да
бъдеш уникален, възникват в годините на
ранното детство, когато започва процесът
на социализация, при който младите хора
усвояват различни когнитивни и поведенчески модели (Moschis & Moore 1979),
чрез които се вписват в социалната систе-
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ма (Kroeber-Riel & Weinberg 2003). В хода
на споменатия процес се подчертава или
авторитетът и следването на нормите, или
креативността и индивидуалността на личността, определящи различията в потребността от уникалност. Къде ще бъде поставен акцентът, отчасти се детерминира
от фактори като големина на семейството,
ред на раждане, брой братя и сестри и др.
(Snyder & Fromkin 1977).
Kонцепцията за уникалността произтича от теорията за уникаността на Снайдер
и Фромкин, която се фокусира върху възприятията и реакциите на хората спрямо
сходството им с останалите (Snyder 1992;
Snyder & Fromkin 1977, 1980). Теорията
приема, че индивидите непрекъснато оценяват степента на сходство или различие
с другите посредством т.нар. „атрибути на
сравнение“, дефинирани като възприятие
или познание, чрез което индивидът определя себе си и се разграничава от околните (Sherwood 1970). Личностните атрибути са подредени в определени категории,
като наборът от онези от тях, имащи общо
смислово ядро, се определя като измерение
на идентичността (Miller 1963). Уникалността се разглежда като едно от измеренията на идентичността. Тя е хипотетичен
когнитивен континуум, посредством който
индивидът извършва цялостен анализ на
сходството си с другите (Snyder 1992). Границата, в която може да варира приликата,
е от нулева до много силна, като средните
стойности са най-приемливи за личността
(Snyder & Fromkin 1977).
Високата перцепция за сходство или
различие се възприема от индивида като
неприятна и води до понижаване на неговото самочувствие, тъй като той е мотивиран да търси известно усещане за различие
спрямо останалите. Вследствие от това
той реагира поведенчески и емоционално,
за да поддържа средни нива на сходство
(Snydcr & Fromkin 1980; Fromkin 1972).
При обратна връзка за силно екстремно
подобие или различие с околните, съпътствано с отрицателни емоции, индивидът
променя поведението си, така че да подобри сходството или да засили различието.
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Интензивността на използваните поведенчески и емоционални механизми зависи
от силата на потребността от уникалност
на субекта. С нарастване на нейния интензитет нараства и неговата чувствителност
към приликата, респективно различието,
спрямо другите и последващото желание
за отличителност (Snyder 1992).
Индивидите се стремят да запазят своята уникалност, без да предизвикат негативен социален отговор – неодобрение, дистанциране, потенциално отхвърляне или
изолация (Brewer 1991; Simonson & Nowlis
2000). Съществуват редица начини, чрез
които човек може да поддържа оптимална
отличителност, като например личностни
характеристики (Snyder & Shenkel 1976),
членство в група (Snyder & Fromkin 1977),
стил на междуличностно взаимодействие
(Maslach et al. 1985), научна област, в която
притежава експертни познания (Holt 1995),
демонстриране на материални притежания
(Belk 1988; Fromkin et al. 1974) и др.
Сферата на потреблението е социално
приемлив и достъпен начин за личността
да се разграничи от масата и да подчертае своята индивидуалност. Разгледана в
контекста на потребителското поведение,
общата потребност от уникалност се дефинира като личностна характеристика (Lynn
& Harris 1997; Snyder & Fromkin 1977; Tian
& McKenzie 2001), изразяваща се в търсене
на различие по отношение на другите чрез
придобиване, демонстриране и използване на стоки и брандове, с цел развитие и
подобряване на персоналния имидж и социалната идентичност на личността (Tian
& McKenzie 2001; Knight & Kim 2007).
Представен по този начин, конструктът на
потребността от уникалност на потребителя е част от общата потребност от уникалност, присъща на всеки индивид, но проявена на полето на пазара.
Притежанията отдавна се разглеждат
като неразделна част от идентичността на
личността, те са своеобразно продължение
на Аза или елемент от „разширения ѝ Аз“
(Belk 1988; James 1890). Изграждането на
уникална идентичност предполага създаване на личен стил посредством използва-
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нето на материални вещи, които представят същността на индивида (Kron 1983).
Не случайно У. Джеимс разглежда Аза като
съвкупност от всичко, което човек нарича
свое (James 1980). Стремежът към натрупване на материални вещи е всъщност търсене на отделна идентичност. От където
следва, че стоките могат да служат като
атрибути на уникалността.
Конструктът „потребност от уникалност“ използва три измерения на потребителското поведение: противоречив творчески избор, противоречив непопулярен
избор и избягване на сходство (прилика) (Tepper 1997; Tian et al. 2001; Tian &
McKenzie 2001).
Противоречивият творчески избор отразява търсенето на социално различие чрез
демонстрацията и потреблението на стоки,
които са приемливи за останалите (Knight
& Kim 2007; Tian et al. 2001). Очаква се,
че те ще бъдат оценени положително от
социалното обкръжение и възприети като
израз на уникалността на индивида. Творческият избор предполага конформност по
отношение на социалните норми, тъй като
индивидът, въпреки желанието си да изрази своята идентичност и уникалност чрез
потреблението на нови марки и ексклузивни продукти, все още иска да бъде приет от
обществото (Tian et al. 2001; Knight & Kim
2007). С други думи, при тази дименсия на
уникалността личността ще се стреми към
отличителност и разграничаване от масата,
като отдава предпочитание на продукти,
които вероятно ще бъдат възприети като
уникални и одобрени от другите в социалния контекст (Snyder & Fromkin 1977,
1980; Tian et al. 2001).
Противоречивият непопулярен избор
се отнася до избора или потреблението
на продукти и марки, които се отклоняват
от груповите норми (не са приети от референтната група). Такъв избор, от една
страна, крие риск от социално неодобрение, който потребителят е готов да поеме,
за да постигне отличителност, от друга,
притежава потенциал да подобри неговата самооценка и социален образ (Knight
& Kim 2007; Tian et al. 2001). Някои изсле-
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дователи обозначават това измерение като
„тъмната страна на потребността от уникалност“ (Ruvio 2008). Според Зилър, когато личността не успее да разграничи себе
си по социално приемлив начин, тя може
да се насочи към действия, които да я отличат негативно (Ziller 1964). В контекста
на потреблението това означава, че при
неуспех на индивида да постигне оптимална отличителност чрез традиционните
потребителски стоки, той избира подобно
поведение. Нарушавайки съществуващите
правила и предизвиквайки груповите норми, личността рискува да получи социално неодобрение, включително и оценки за
проява на лош вкус. Негативните коментари на другите ще бъдат неефективни за
търсещите уникалност индивиди, които
ще пренебрегнат критиките, идващи от социалното им обкръжение, и ще се насочат
към необичайни продукти, за да подчертаят своята уникалност (Simonson & Nowlis
2000). Във времето един първоначално непопулярен избор може да получи социално
одобрение и така да разграничи позитивно
личността като иноватор или моден лидер
(Heckert 1989). Приема се, че индивидите
със силно изразена потребност от уникалност ще заложат на подобен избор. В желанието си да постигнат по-високо ниво
на отличителност от другите (Snyder 1992;
Lynn & Harris 1997) те ще се стремят да
проявят тази своя потребност във всяка
ситуация и независимо от потенциалния
риск от социално неодобрение (Fromkin &
Lipshitz 1976).
Избягването на сходство е третото измерение на потребността от уникалност. При
него потребителят залага на т.нар. „избор
на малцинството“, за да избегне приликата с по-голяма група. Индивидът губи
интерес или преустановява използването
на продукти и марки, които се разглеждат
като общи или популярни (Thompson &
Haytko 1997; Tian et al. 2001; Knight & Kim
2007), като по този начин се отдалечава от
сходството си с останалите и възстановява
своята уникалност. Това измерение изразява тенденцията да се отдава предпочитание
на продукти, които не са популярни или е
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вероятно да не станат такива (Knight &
Kim 2007).
Създаването на отличителен образ посредством избор на една или друга стока
(марка) често има кратка продължителност
във времето, което налага постоянното му
поддържане. Причината се корени във факта, че изборът, който потребителят прави
– творчески или непопулярен, за да установи своята уникалност, вероятно ще привлече и последователи, които също желаят да
бъдат възприемани като уникални или да
се идентифицират с групата на иноваторите (Fisher & Price 1992).
Прегледът на научната литература показа, че потребността от уникалност се свързва с иновационното потребителско поведение и се разглежда като мотивиращ фактор
на присъщата иновативност (Vandecasteele
& Geuens 2010; Roehrich 2004). От една
страна, проявата на иновативност е лесен
начин индивидът да задоволи потребността си от уникалност, а от друга, потребността от уникалност включва независимост на преценката на личността, която е
в основата на нейната иновативност и е необходима за включването ѝ в иновационна
поведенческа активност (Roehrich 2004).
Връзката между двата конструкта е емпирично доказана в множество изследвания,
чиито резултати са сходни и демонстрират положителна корелация помежду им
(Lynn & Harris 1997; Burns & Krampf 1991;
Nobukhosi 2014; Burns 1989). Личностите
с по-силно изразена уникалност проявяват
по-голяма готовност да приемат иновациите. Желанието на индивида да се отличи от
масата и да подчертае своята индивидуалност, го прави отворен и възприемчив към
иновационните продукти, тъй като те могат
да се разглеждат като уникални и оскъдни.
Това е следствие, от една страна, от ексклузивните им характеристики, които не притежава никоя друга алтернатива на пазара,
а от друга, от присъщата на всяка иновация
оскъдност, произтичаща от потенциалния
финансов риск при евентуален неуспех
на пазара, тъй като повечето компании не
са склонни да започнат масово производство на новия продукт, преди той да бъде
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широко приет и споделен в социалната
система. Оттук следва, че притежаването
на иновационен продукт поради неговата
изключителност може да се използва като
средство за задоволяване на потребността
от уникалност.
В подкрепа на връзката между дискутираните конструкти е и констатацията,
че иноваторите споделят много от характеристиките на индивидите със силно
изразена потребност от уникалност, като
склонност към риск, независимост, креативност, увереност и др. (Workman & Kidd
2000).
В редица изследвания потребността от
уникалност се асоциира и с личностната характеристика склонност към риск
(Schumpe et al. 2016; Tian & Barden 2002;
Liang & He 2011). Изграждането на уникална идентичност посредством придобиване, демонстриране и употреба на различни материални вещи, е съпроводено с различна степен на риск, която потребителят
е готов да поеме, за да постигне оптимална
отличителност (Lee 2016).
Установени са значими полови и възрастови различия по отношение на разглежданата личностна диспозиция. Съществуващите емпирични сведения разкриват, че възрастта е свързана негативно
с потребността от уникалност (Lee 2016).
Що се отнася до пола, резултатите като
цяло са неконсистентни. Някои изследователи установяват, че при мъжете желанието за отличителност е по-силно изразено в
сравнение с това при жените (Jamadar еt al.
2015), а други получават противоположни
резултати (Lee 2016). Не са открити статистически значими различия според образователното равнище и месечния доход на
респондентите (Lee 2016).

Цел на изследването
Настоящото изследване цели да адаптира
кратката скала за потребност от уникалност
(CNFU) за българска социокултурна среда.
Постигането на целта предполага да бъде
проверена факторната структура на въпросника, неговата надеждност и валидност.
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Методика на изследването
Извадка
Изследването е проведено в извадка от
1 106 лица на възраст между 20 и 65 години, подбрани на случаен принцип. Средната възраст на респондентите е 41 години,
като най-голям е процентът на изследваните лица в групата до 24 години (36,3%). Извадката е почти равномерно разпределена
по пол (55,1% жени) и образование (54,2%
с висше образование). Демографският профил на изследваните лица е подробно описан в следващата таблица (табл. 1).
Използван инструментариум
Кратка скала за измерване на потребността от уникалност (Ruvio, Shoham &
Brencic 2008)
Скалата, измерваща потребността от уникалност, е разработена от Тиан, Бийрдън и
Хънтър (Tian et al. 2001). Тя отразява ин-
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дивидуалните различия в потребителската
мотивация за контраконформизъм – мотивация за диференциране на Аза от другите, и се определя от стремежа на индивида
да се отличи от останалите посредством
придобиването и употребата на стоки за
подобряване на социалната му идентичност (Пак там). За целите на настоящото
изследване е използвана кратката форма на
скалата на Рувио и колеги, включваща 12
айтема, разпределени в три подскали – контраконформизъм посредством креативен
избор, контраконформизъм посредством
непопулярен избор и избягване на сходство. Скалата е културно валидирана, като
разграничението между трите субскали е
успешно запазено (Ruvio et al. 2008). Подскалата контраконформизъм посредством
креативен избор отразява търсенето на
социално различие чрез избора на стоки,
които се очаква да бъдат оценени положително от останалите и възприети като израз

Таблица 1
Демографски профил на извадката (N = 1106)
Table 1
Demographic profile of the sample (N = 1106)
Показател

Честота

Процент (%)

Мъж
Жена
До 24 години
От 25 до 35 години
От 36 до 45 години
От 46 до 62 години
Средно
Висше
Без собствен доход
До 500 лв.
От 501 до 1000 лв.
От 1001 до 1500 лв.
От 1501 до 2000 лв.
Над 2001 лв.

497
609
401
283
218
204
507
599
175
177
246
137
201
170

44,9%
55,1%
36,3%
25,6%
19,7%
18,4%
45,8%
54,2%
15,8%
16 %
22,2%
12,4%
18,2%
15,4%

Наличие или отсъствие на
дете/деца в семейството

Без деца

792

71,6%

С деца

314

28,4%

Отношение към теглене на
кредити

Положително
Отрицателно

175
931

15,8%
84,2%

Пол

Възраст

Образование

Месечен доход

494 Personality and Individual... Personality Measurement...

на уникалността на индивида. Субскалата
контраконформизъм посредством непопулярен избор се отнася до потреблението на
продукти или брандове, които се отклоняват от установените групови норми и носят риск от социално неодобрение. Приема
се, че подобно поведение е следствие от
невъзможността на индивида да разграничи себе си от останалите по социално
приемлив начин чрез употребата на традиционни потребителски стоки. Подскалата
избягване на сходство се свързва със загубата на интерес от страна на личността и
преустановяването на употребата на продукти, които стават популярни, с цел възстановяване на нейната уникалност. Всяка
от описаните подскали включва по четири
айтема. В оригиналната методика влиза и
четвърта субскала – уникално поведение на
потребление, изградена от пет твърдения,
която не е включена в инструмента, използван за целите на изследването.
За отговорите на респондентите е приложена 5-степенна скала от Ликертов тип,
където 1 е „не съм съгласен/на“, а 5 е „съгласен/на съм“.
Предвид факта, че към настоящия момент не бяха открити публикации, които
да прилагат скалата в български контекст,
е направен опит за нейната адаптация при
спазване на установените процедури за
това – независим прав и обратен превод,
съчетан с редакция на формулираните айтеми с цел по-доброто им възприемане от
българските респонденти.
Скала, измерваща присъщата потребителска иновативност (Steenkamp &
Gielens 2003)
Скалата е предложена от Стийнкамп и
Джеленс и измерва присъщата потребителска иновативност, дефинирана от авторите като вярванията на потребителя, че
ще бъде сред първите, които ще изпробват
иновационния продукт, когато той се появи
на пазара; изразява желанието на личността за промяна и е в контраст с предишния
ѝ избор (Steenkamp & Gielens 2003). Респондентите посочват в каква степен са съгласни с представените им твърдения, като
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използват 5-степенна скала от Ликертов
тип, варираща от 1 – „не съм съгласен/на“,
до 5 – „съгласен/на съм“.
Скала за избягване на риска (Donthu &
Gilliland 1996)
Инструментът е разработен от Донтю и
Джилиленд (1996) и е предназначен да
измерва степента, до която човек изразява желание да избягва поемането на риск.
Състои се от 3 айтема, оценени по скала от
Ликертов тип. В различни изследвания за
отговорите на респондентите са използвани 5- (Donthu et al. 1998), 6- (Nenkov et al.
2008) или 7-степенни скали (Nenkov et al.
2009). В настоящото проучване е приложена 5-степенна скала, варираща от 1 – „не
съм съгласен/на“, до 5 – „съгласен/на съм“.
Ниските стойности по посочената скала се
свързват с високо ниво на поемане на риск
от страна на личността, респективно високите – с ниско ниво на поемане на риск.
Инструментът е използван за измерване на
индивидуалната склонност към риск.

Резултати и обсъждане
Надеждност и конструктивна валидност
на скалата
За проверка на факторната структура
на адаптираната скалата за конкретната
извадка е проведен потвърждаващ факторен анализ на дванайсетте айтема, които
я формират. Данните са анализирани по
метода на главните компоненти с ротация
по Варимакс (Varimax) и нормализация
на Кайзер (Kaiser). Получените резултати
показват, че тестът на Бартлет за сферичност е статистически значим (p < 0,001), а
мярката за адекватност (The Kaiser-MeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy) е
0,800. Факторният анализ потвърждава
трифакторната структура, посочена от авторите на инструмента. Първият извлечен
фактор включва айтеми от 1-ви до 4-ти и
съответства на фактора „креативен избор“ от оригиналната скала. Вторият се
асоциира с фактора „непопулярен избор“
и включва айтеми от 5-и до 8-ми. В третия фактор попадат айтеми от 9-и до 12-и,
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съответстващи на фактора „избягване на
сходство“. Общата обяснена дисперсия
след ротацията е 66,41%, като с най-голяма
тежест е фактор 3 (избягване на сходство),
който обяснява общо 37,72% от вариацията, а най-малък дял в обяснената дисперсия
има фактор 1 (креативен избор) – 10,08%.
Фактор 2 има коефициент на обяснена вариация от 18,59%. Факторните тегла на
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отделните айтеми варират в диапазона от
0,630 до 0,881 – данни, които са близки до
тези, получени при анализа на факторната
структура на оригиналната скала (Израел:
0,656 – 0,874; Палестина: 0,732 – 0,932;
Словения: 0,716 – 0,929). Резултатите от
проведения потвърждващ факторен анализ
на разглежданата скала са представени на
следващата таблица (табл. 2).

Таблица 2
Факторен анализ на кратката скала за потребност от уникалност
(Ruvio еt al. 2008) (N = 1106)
Table 2
Factor analysis of the short scale of need for uniqueness (Ruvio еt al. 2008) (N = 1106)
Айтем

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

1. Често комбинирам притежаваните от мен неща, така че да си
създам имидж, който не може да бъде имитиран.

,815

2. Често се опитвам да намеря по-интересен вариант на продуктите, които използвам, защото ми харесва да бъда оригинален/на.

,767

3. Активно се стремя да развия собствената си уникалност
чрез закупуване на специални продукти или марки.

,768

4. Усетът ми за продукти, които са интересни и необичайни, ми
помага да си създам уникален имидж.

,708

5. Когато става дума за продуктите, които купувам, и ситуациите, в които ги използвам, аз често нарушавам установения
ред.

,743

6. Често пренебрегвам разбиранията на моята социална група
по отношение на това какво да купувам или притежавам.

,866

7. Често заставам срещу разбиранията на моята социална група
по отношение на това кога и как е прието да се използват
някои продукти.

,830

8. Обичам да предизвиквам вкуса на хората, които познавам,
купувайки нещо, което смятам, че не биха приели.

,630

9. Когато даден продукт, който притежавам, става популярен
сред широк кръг от хора, започвам да го използвам по-рядко.

,706

10. Стремя се да избягвам продукти или марки, които знам, че се
купуват от широк кръг от хора.

,881

11. По принцип не харесвам продукти или марки, които обикновено се закупуват от всички.

,832

12. Колкото по-често срещан/а е един продукт или марка сред
широк кръг от хора, толкова по-слабо заинтересован/а съм
да го/я купя.

,734

Процент обяснена вариация
Обща обяснена дисперсия

10,08%

18,59%
66,41%

37,72%
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Инструментът показа добри психометрични качества при прилагането му в
български контекст в извадка от 1 106 респонденти. Коефициентът на вътрешна консистентност (Cronbach‘s alpha) за цялата
скала и отделните ѝ подскали е в диапазона от α = 0,81 до α = 0,84. Корелацията на
всеки айтем с цялата скала варира от умерена (r = 0,395) до значителна (r = 0,686),
като премахването на който и да било айтем от нея ще доведе до намаляването на
коефициента на вътрешна съгласуваност.
Стойностите на алфа на Кронбах за цялата
скала и за отделните ѝ подскали, получени
в настоящото изследване, както и тези, посочени от авторите, са представени в следващата таблица (табл.3).
С цел да се провери допълнително конструктната валидност на кратката скала
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за потребност от уникалност за извадката
от 1 106 респонденти, е приложен корелационен анализ на трите изграждащи я
подскали, като между всеки две от тях е
изчислен корелационният коефициент на
Пирсън. Установената корелация между
отделните субскали е умерена и значителна, варираща в диапазона от r = 0,30 до
r = 0,54. На основата на този резултат може
да се приеме, че е доказана конструктивната валидност на инструмента за съответната извадка. На следващата таблица
(табл. 4) са представени интеркорелациите
между отделните измерения на потребността от уникалност, получени в настоящото изследване, както и тези, регистрирани от авторите на инструмента (данните
от оригиналното изследване на авторите на
скалата са поставени в скоби).

Таблица 3
Надеждност на кратката скала за потребност от уникалност и нейните подскали (N = 1106)
Table 3
Reliability of the short scale of need for uniqueness and its subscales (N = 1106)
Брой
айтеми

Алфа на Кронбах
Настоящо изследване
(N = 1106)

Алфа на Кронбах
Изследване на авторите
(Ruvio et al. 2008)
(N = 467)

Креативен избор

4

0,83

0,91 – 0,98

Непопулярен избор

4

0,81

0,83 – 0,89

Избягване на сходство

4

0,81

0,93 – 0,95

Цяла скала

12

0,84

-

Подскала

Таблица 4
Интеркорелации между отделните измерения на потребността от уникалност (N = 1106)
Table 4
Intercorrelations between the dimensions of the need for uniqueness (N = 1106)
Креативен
избор

Непопулярен
избор

Избягване на
сходство

1

0,54**
(0,21** - 0,59**)

0,33**
(0,53** - 0,59**)

Непопулярен избор

0,54**
(0,21** - 0,59**)

1

0,30**
(0,18** - 0,58**)

Избягване на сходство

0,33**
(0,53** - 0,59**)

0,30**
(0,18** - 0,58**)

1

Променливи
Креативен избор

Корелацията е значима при *p < 0,05; ** p < 0,01
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Различия спрямо демографските
фактори
За проверка на диференциращата роля на
демографските фактори „пол“, „възраст“,
„образование“ и „месечен доход“ по отношение на потребността от уникалност
е проведена серия от еднофакторни дисперсионни анализи (one-way ANOVA) и
непараметричен тест на Кръскъл-Уолис
(при несигурен резултат от дисперсионния
анализ).
Авторите на скалата не представят данни за влиянието на демографските фактори
върху разглежданата личността диспозиция, с които да бъдат съпоставени резултатите от настоящото изследване, но те
ще бъдат сравнени с други изследвания,
открити в литературата, които проучват
диференциращата роля на споменатите
фактори.
Проведеният еднофакторен дисперсионен анализ и последващият непараметричен тест на Кръскъл-Уолис разкриват статистически значимо влияние на пола върху потребността от уникалност (F – 6,48;
p = 0,001). Отчетените средни стойности
при жените (M = 28,87; SD = 8,64) са повисоки в сравнение с тези при мъжете
(M = 27,66; SD = 6,67) – резултат, който е
идентичен с получения от Лий (2016) и в
противоречие с тенденцията, очертана в
проучването на Джамадар и колеги (2015).
Възрастта на респондентите също води
до статистически значими различия в нивата на разглежданата личностна диспозиция
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(F – 5,01; p = 0,002). Наблюдава се тенденция с нарастването на възрастта да намалява потребността от уникалност. При групите до 25 години (M = 29,25; SD = 7,66) и
между 26 и 35 години (M = 28,41; SD = 6,47)
стойностите са по-високи в сравнение
с тези при групите между 36 и 45 години (M = 27,63; SD = 8,99) и 46–65 години
(M = 26,93; SD = 8,05). Резултатът може да
се свърже с характерния за по-младите хора
стремеж към независимост, креативност и
индивидуалистични нагласи. С желанието
им да се противопоставят на все по-силния
социален натиск за унифициране на техните умения и предпочитания. Образованието (F – 1,99; p = 0,159) и доходът (F – 2,31;
p = 0,162) на респондентите в настоящата
извадка не се оказаха диференциращи фактори по отношение на тяхната уникалност.
Резултатът е консистентен на получения в
изследването на Лий, проведено в извадка
от американски потребители (Lee 2016).
Конвергентна валидност на скалата
За проверка на конвергентната валидност
на скалата е приложен корелационен анализ с други скали, за които се счита, че имат
теоретична и емпирична връзка с личностната диспозиция „потребност от уникалност“. На основата на направения теоретичен обзор като нейни корелати са изведени
личностните характеристики „склонност
към риск“ и „иновативност“. Резултатите от
проведения корелационен анализ са представени на следващата таблица (табл. 5).

Таблица 5
Корелации между потребност от уникалност, потребителска иновативност
и склонност към риск
Table 5
Correlations between need for uniqueness, consumer innovativeness and risk propensity
Потребителска
иновативност

Избягване на
риск

Потребност от уникалност

,390**

-0,480**

Креативен избор

,326**

-0,338*

Непопулярен избор

,384**

-0,391**

Избягване на сходство

,299**

-0,162

Променливи

Корелацията е значима при *p < 0,05; ** p < 0,01
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Анализът на корелационните коефициенти показа средни по сила статистически
значими взаимозависимости между разглежданите конструкти. Констатирана е
умерена по-сила положителна корелация
(r = 0,390) между потребността от уникалност и потребителската иновативност
– резултат, според който личностите с посилно изразена потребност от уникалност
проявяват по-голяма готовност да приемат
иновационните продукти и да се включат
в иновационна поведенческа активност. В
своето изследване авторите на методиката
също откриват положителна взаимозависимост между дискутираните конструкти,
като получените от тях корелационни коефициенти са значително по-високи от
демонстрираните в българската извадка и варират в диапазона от r = 0,560 до
r = 0,660. Установената значима корелация
между потребността от уникалност и присъщата иновативност на потребителя се
потвърждава и в редица други проучвания
(Nobukhosi 2014; Vandecasteele & Geuens
2010 и др.), което дават основание на някои
изследователи да разглеждат потребността
от уникалност като едно от измеренията на
иновативността (Lynn & Harris 1997).
Отделните дименсии на потребността
от уникалност се свързват умерено положително с присъщата потребителска иновативност. Най-висок корелационен коефициент е отчетен при непопулярния избор
(r = 0,384), следван от този при креативния
избор (r = 0,326) и избягването на сходство
(r = 0,299). Според представените данни
най-силна е връзката между присъщата
иновативност и измерението „непопулярен
избор“, насочено към употребата на продукти, които крият потенциален риск от социално неодобрение. Резултатът е логичен
от гледна точка на факта, че иновационните продукти са неизменно свързани с риск,
който иноваторите са готови да поемат.
Допълнителните изисквания, които специфичните характеристики на иновациите
поставят към личността, от гледна точка на
усвояване на нови знания и умения, за да
бъде продуктът адекватно оценен и пълноценно използван, причислява индивида
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проявяващ иновационно поведение, към т.
нар. „потребителски елит“ (Петрова 2004).
Подобно поведение, демонстриращо независимост, което се оценява положително
от останалите и служи като модел за подражание на последователите, е начин личността да се отличи от масата и задоволи
потребността си от уникалност.
Установената по-слаба връзка с измерението „креативен избор“ може да се свърже
с личностните характеристиките, които са
присъщи на индивидите с високо ниво на
иновативност – силно изразена склонност
към риск, независимост на преценката, властови претенции и слабо влияние от страна на референтната група. При креативния
избор потребителят ще изразява своята
уникалност по начин, приет и одобрен от
значимите други. Той ще предпочита продукти, които са уникални и с ексклузивни характеристики, така че изборът му да
предизвика одобрение и уважение, но не и
отхвърляне. Така личността не поема голям
социален риск, съобразява се с мнението и
търси одобрението на своята социална група, което не е типично за иноваторите или
индивидите с високо ниво на иновативност.
Ниските стойности на корелационния
коефициент, регистрирани между дименсиията на уникалността „избягване на
сходство“ и иновативността на потребителя, могат да бъдат обяснени с т.нар. „избор
на малцинството“, стоящ в основата на
това измерение. Един иновационен продукт би могъл да се разглежда като подобен избор (и винаги е такъв), тъй като в
началото е притежание само на малък брой
индивиди или на иноваторите, които представляват едва около 3,2% от потребителите. От друга страна обаче, „изборът на
малцинството“ не предполага непременно
иновационен продукт.
Установените корелации между иновативността и отделните измерения на разглежданата личностна диспозиция могат
да бъдат съпоставени с тези от изследването на Длодло. Те са консистентни по
отношение на констатираните положителни взаимозависимости, но се различават
по силата на отчетените корелационни
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коефициенти (r = 0,493 при креативния
избор; r = 0,363 при непопулярния избор;
и r = 0,194 при избягването на сходство)
(Dlodlo 2014).
Потребността от уникалност демонстрира и статистически значима умерена
по сила отрицателна корелационна взаимозависимост със склонността на личността да избягва риск (r = -0,480), което
означава, че индивидите с по-силно изразена потребност от уникалност в по-малка
степен ще избягват поемането на риск, т.е.
ще бъдат склонни да рискуват и съответно да се ангажират с рисково поведение.
Резултатът потвърждава емпиричните сведения за връзката между двата конструкта,
получени в редица предишни изследвания
(Schumpe et al. 2016; Tian & Bearden 2002;
Workman & Kidd 2000; Lee 2016). На основата на установената корелация и резултатите от съществуващите проучвания в областта можем да приемем, че потребността
от уникалност е добър прогностичен фактор по отношение на склонността към риск
и готовността на личността да се включи в
различни рискови активности.
Анализът на корелациите между отделните дименсии на потребност от уникалност и склонност да се избягва риск,
констатира следните взаимозависимости:
статистически значима връзка е отчетена
само при две от измеренията на уникалността – непопулярен избор (r = - 0,391) и
креативен избор (r = - 0,338). Индивидите,
които имат по-високи стойности по двете
дименсии, проявяват по-голяма готовност
да поемат риск. Желанието им за по-силно разграничение от другите ги мотивира
да проявят своята уникалност във всяка
ситуация и независимо от съществуващия
риск от социални санкции и неодобрение
(Fromkin & Lipshitz 1976). Така получените
резултатите могат да се свържат с различното ниво на риск, което съпътства проявата на отделните измерения на потребността от уникалност. За съжаление, установените корелации между дименсиите
на разглежданата личностна диспозиция и
склонността към риск не биха могли да се
съпоставят с други изследвания, тъй като
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при преглед на литературата в областта
не бяха откри такива, проучващи връзката
между дискутираните конструкти.
На основата на изложеното до тук можем да заключим, че регистрираните статистически значими корелации между
потребността от уникалност и скалите,
измерващи склонността към риск и присъщата потребителска иновативност, демонстрират конвергентната валидност на
адаптираната методика.

Заключение
Получените данни от проведеното проучване дават основание да се обобщи, че
кратката скала, измерваща потребността
от уникалност, демонстрира добри психометрични качества в български социокултурен контекст и е надежден и икономичен
инструмент за изследване на разглежданата личностна диспозиция. Проведеният
факторен анализ възпроизведе изцяло трифакторната оригинална структура на скалата, предложена от Рувио и колеги (2008).
Инструментът като цяло и отделните му
компоненти демонстрират висока надеждност, като стойностите на коефициента
aлфа на Кронбах варират в диапазона от α
= 0,81 до α = 0,84. Доказана е диференциращата роля на демографските фактори „пол“
и „възраст“. Потвърдена е конвергентната
валидност на инструмента чрез установените корелационни взаимозависимости с
личностните измерения „иновативност“ и
„склонност към риск“. Скалата демонстрира добър прогностичен капацитет по отношение на иновационното потребителско
поведение и готовността на личността да
поема риск, ангажирайки се в различни рискови активности. Констатираните значими корелации на разглежданата личностна
диспозиция със споменатите конструкти
са потенциална основа за разработване на
ефективни комуникационни маркетингови
стратегии при появата на иновационен продукт на пазара. Проучването на потребността от уникалност ще спомогне за по-доброто разбиране на потребителя, на неговите
когнитивни, емоционални и поведенчески
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отговори към иновационните характеристики в дизайна на продуктите и рекламните
съобщения. Използването на апели от типа
„да бъдеш уникален“, „да бъдеш различен“,
убеждаващи личността, че продуктът ще ѝ
осигури неповторимост и идентичност, е
начин да се подпомогне процесът на възприемане на иновацията, както и нейното
по-бързо разпространение и споделяне в
социалната система. Скалата също така е
полезен и икономичен съвременен инструмент за изследване на взаимоотношенията
между анализираната личностна диспозиция и други конструкти, свързани с нея, не
само в сферата на потреблението. Тя е широко приложимa и би могла да се използва
в области като личностна психология, поведенческа психология, потребителско поведение, маркетинг и др. Нейната краткост
я прави подходяща за комбиниране с други
психологични инструменти и включване в
различни тестови батерии.
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Резюме. Целта на изследването е да се проучат връзките между копинг моделите за справяне
със стреса от онкодиагнозата, възприетата социална подкрепа и някои личностни и медицински
детерминанти като пол, възраст, оптимизъм, рецидив на заболяването.
В изследването са включени: модифицирана Скала за източници на социална подкрепа (Social
Support Scale, Carver, 2006). Тя се състои от десет айтема, отнасящи се до степента на възприета диференцирана по вид и източници социална подкрепа; модифициран Кратък въпросник за
Ориентация за справяне с преживяни проблеми (brief COPE), публикуван от Карвър през 1997 година и състоящ се от 28 твърдения (Carver, 1997) и Метод за оценка на оптимизъм и негативни
очаквания, основаващ се на Метода за измерване на генерализирани очаквания на валентността
на получените резултати (оптимизъм и негативни очаквания) с автори А. Величков, М. Радославова, М. Рашева (Величков и Радославова, 2005:27-32). Извадката включва 117 лица с различна
локализация на тумора.
Резултатите показват, че предиктор на индивидуалните копинг механизми при онкодиагноза
се явява възприетата подкрепа от страна на най-близките хора – партньор, родители и деца. Личностните, социално-демографски и медицински характеристики оказват влияние върху предпочитането на определени стратегии, но в нито един от анализираните случаи не са единствените
детерминанти на избора. Оптимизмът и негативните очаквания функционират като фактори
от трето ниво в случаи на ангажиране с конкретни копинг стратегии. Получените резултати
могат да намерят приложение в система от психосоциални интервенции, които да съдействат
за справянето със стреса от диагнозата и връщането към обичайния начин на живот.
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Въведение
Онкологичните заболявания често се сравняват със здравно бедствие от световен
мащаб. Данни от дългогодишни научни
проучвания разкриват, че след 1940 г. в индустриалните държави се отчита подобно
на епидемия бързо увеличаване броя на
хората, заболели от рак (Серван-Шрайбер,
2009). Подобна тревожна тенденция се наблюдава и в България, като ново диагностицираните случаи на рак за последните
години са се увеличили с един път и половина в сравнение с броя на заболелите
през 1993 година. За периода от 1990 г. до
2012 г. регистрираните заболявания от злокачествени новообразувания в България са
се повишили от 153 651 до 270 492 случая
(Бюлетин 13, Министерство на здравеопазването, 2013: 8).
Извън сухите цифри на статистиките,
една от най-специфичните характеристика
на рака е тази, че той е преди всичко болест
на нашето време, тъй като до ден днешен
милиони хора по цял свят наричат себе си
„раково оцеляли“ (Серван-Шрайбер, 2009;
Fraehm & Fraehm, 1998; Murphy, 2003: 267).
Онова, което ги обединява е борбата с една
от най-страшните болести на съвремението, лечението на която е тежко и продължително, а справянето с последствията от
нея в психичен и физически план отнемат
години. Интерес за настоящото изследване
представляват психосоциалните фактори,
които кореспондират със справянето с диагнозата и влияят върху качеството на живот след болестта.

Теоретични предпоставки за
емпиричното изследване
Предложеното изследване се основава на
тезата, че преодоляването на онкологичната диагноза представлява дългосрочен процес, върху който влияят различни фактори.
Сред тях се идентифицират две групи психосоциални фактори – личностни детерминанти и фактори на средата. Взаимодействието помежду им бележи в голяма степен
продължителността и резултата от процеса
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на справяне с болестта, което дава сериозни основания да се изследват взаимовръзките между тях (Kim et al., 2010).
Към личностните детерминанти може
да се отнесе индивидуалният начин за справяне със стреса породен от онкодиагнозата
(копинг), дефиниран като емоционален,
когнитивен и поведенчески отговор на
предизвикателствата на болестта (Folkman
et al., 1986; Lazarus, 1993 цит. по LehtoJaernstedt, 2000: 25-26; Sprach & Sostaric,
2004: 35). Копингът се операционализира
по-скоро като процес, а не личностна черта, продиктуван от промяната на избрания
модел за справяне в съответствие със ситуационния контекст и индивидуалните
ресурси (Reynolds et al., 2000: 945-947).
Една от водещите детерминанти за избора на копинг стратегия е индивидуалната
преценка за стресовата ситуация (Folkman
& Lazarus, 1980; McCrae, 1984; Pearlin &
Schooler, 1978 цит. по Dunkel-Schetter et al.,
1992: 35).
Сред личностните и социодемографски
фактори, съотносими към справянето с онкозаболяването са оптимизмът като черта
на личността, полът, възрастта и семейното положение на онкоболния човек (Fife
et al., 1994 цит. по Lehto-Jaernstedt, 2000:
21; Carver et al., 1993, 1994; Epping-Jordan
et al., 1999; Trevino et al., 2013; Stanton &
Snider, 1993 цит. по Carver et al., 2005).
Социалната подкрепа като фактор на
средата е една от базисните детерминанти за адаптирането към болестта и последствията от нея (Dunkel-Schetter et al.,
1987; Billings & Moos, 1981 цит. по DunkelSchetter et al., 1992; Helgeson & Cohen,
1996; Wimberly et al., 2005).
Редица изследвания са посветени на
връзката между копинг механизмите и
възприетата социална подкрепа (LehtoJaernstedt, 2000; Zabalegui et al., 2011),
както и на влиянието, което оказват полът,
възрастта, някои други личностни характеристики върху избора на модел за справяне
с диагнозата рак (Neff and Karney, 2005 цит.
по Zabalegui et al., 2011: 9)
Съгласно модела за социалната подкрепа като буфер на стреса, тя защитава инди-
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вида от потенциално опасното въздействие
на стреса като по този начин се явява важен предиктор на способността за справяне с него. Моделът постулира, че копинг
процесите имат дълготрайно въздействие
върху проблемната ситуация и съответно
качеството на живот на индивида, оперирайки чрез непрестанно взаимодействие с
личностните фактори, като по този начин
социалната подкрепа изпълнява ролята на
буфер за стреса и съдейства за справянето
с него (Cobb 1976, Cohen & Wills, 1985 цит.
по Lehto-Jaernstedt, 2000: 31). При изследване, проведено с жени с рак на млечната
жлеза се установява, че подкрепата корелира отрицателно с нивото на стрес, свързан с диагнозата (Israel & Schurman, 1990
цит. по Kim et al., 2010), внася позитивна
промяна в живота им (Bozo, Gundogdu &
Buyukasik-Colak, 2009 цит. по Kim et al.,
2010), и подобрява емоционалното им състояние (Dunkel-Schetter, 1984; Holland &
Holahan, 2003 цит. по Kim et al., 2010).
Резултатите от проведените изследвания за връзката между социалната подкрепа и стратегиите за справяне не са едно
значни относно начините, по които те взаимодействат помежду си. Един от възможните модели, проследящи интеракциите
помежду им е чрез изследване влиянието,
което те оказват върху променливата емоционално благополучие. При прилагането
му се отчита възможността избраната копинг стратегия да не взаимодейства със социалната подкрепа, а да се явява модератор
на връзката между емоционално състояние
и подкрепа, до колкото копинга се разглежда в ролята му на личностна черта, която
не се влияе от външни фактори (Lazarus,
1993 цит. по Kim et al., 2010). От друга
страна, съществува възможност връзката
между социалната подкрепа и емоционалното състояние да се медиира от избора
на конкретни копинг стратегии (Holland
& Holahan, 2003 по Kim et al., 2010), като
по този начин възприетата социална подкрепа ще е причина за избор на различни
стратегии и респективно предпочетените
стратегии ще влияят върху емоционалното
благополучие. Моделът хипотезира влия-
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нието на възприетата социална подкрепа
върху избора и ангажирането с определени
копинг стратегии, които в последствие да
усилят или ограничат влиянието и върху
емоционалното състояние. Това е възможно в случай, че копингът се реализира като
ситуативно зависим процес, податлив на
влиянието на външни фактори на средата
(например социалната подкрепа) (Lazarus,
1993 по Kim et al., 2010).
Но също така в научната литература
се откриват малки групи от изследвания,
които показват наличието на индиректно влияние между социалната подкрепа и
емоционалното състояние чрез употребата
на определени копинг стратегии (Holtzman
et al., 2004 по Kim et al., 2010).
В контекста на онкологичните заболявания се установява, че при пациентки с
рак на млечната жлеза, които оценяват високо възприетата социална подкрепа, почесто се ангажират с позитивна преоценка
на ситуацията и планирано фокусиране
върху възможните решения, което най-вероятно е и причината за високите нива на
тяхното усещане за емоционално благополучие (Holland & Holahan, 2003 цит. по
Kim et al., 2010). В докладваното изследване, авторите считат, че връзката между
социалната подкрепа и емоционалното
благополучие се опосредства от избора на
активна или пасивна копинг стратегия. В
допълнение, колкото по-високо оценяват
нивото на възприеманата от тях социална
подкрепа, толкова по-често те използват
позитивното преформулиране и по-рядко
самообвиняването като стратегии за справяне с онкодиагнозата. В този смисъл тези
две стратегии най-вероятно оказват медиаторен ефект между възприетата социална подкрепа и усещането за емоционално
благополучие.
Забалегуи и колеги също установяват,
че онкоболни пациенти, които възприемат получаваната социална подкрепа като
адекватна на потребностите им, по-лесно
се адаптират и се справят по-добре в сравнение с тези, които смятат, че не получават
нужната и адекватна подкрепа (Zabalegui et
al., 2011: 9).
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Оптимизмът е другият фактор, който кореспондира с процеса на справяне с
болестта (Carver et al., 1993, 1994; EppingJordan et al., 1999; Stanton & Snider, 1993
цит. по Carver et al., 2005).
Установено е, че оптимизмът и свързаните с него конструкти изпълняват ролята на полезни предиктори на тенденциите за използване на определени копинг
стратегии и умението за адаптиране към
трудни жизнени обстоятелства (Carver,
National Cancer Institute, 2015). Данни от
изследвания свидетелстват по посока на
това, че в контролируеми ситуации оптимистите по-често се ангажират с активни
стратегии за справяне със стресовото събитие, като фокусирано върху проблема
справяне и стратегия, ориентирана към
търсене на информация. В неконтролируеми ситуации, оптимистите е по-вероятно
да приемат реалността и да се откажат от
нерешимата задача/недостижимата цел.
В този смисъл, изследванията показват,
че оптимистите варират предпочитаните
стратегии за справяне в зависимост от ситуационните ограничения, което всъщност
стои в основата на адаптивното справяне
(Scheier, Weintraub & Carver, 1986; Solberg
Nes & Segerstrom, 2006 цит. по Vollman et
al., 2007: 205).
В свое изследване Дункел-Шетер и колеги установяват, че предиктивни за начина за справяне с болестта се явяват някои
личностни характеристики като възраст,
образование, религиозност, докато медицинските показатели (вид на злокачественото заболяване, изминало време от поставяне на диагнозата, активно лечение)
не се свързват значимо с предпочитанието
на определен копинг модел. Потвърждават се резултати от изследвания, съгласно
които процесите на оценяване имат медиаторна функция спрямо справянето с рака
(Dunkel-Schetter et al., 1992: 47).
Изследванията върху половите различия при избора на стратегия за справяне
със стресови събития допускат, че мъжете и жените преживяват различни видове
стресори, или ако бъдат изложени на сходен стресор, то те вероятно го преживеят
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по различен начин и съответно ще предпочетат различни стратегии за справяне с
него (Cohen & Wills 1985, Thoits 1991 цит.
по Lehto-Jaernstedt, 2000). По отношение
на справянето със стреса от онкологичната диагноза не се намират доказателства,
които да подкрепят тази хипотеза (DunkelSchetter et al., 1992: 43).
По отношение на фактора възраст се
оказва, че по-младата възраст се свързва
значимо с търсене на подкрепа и по-позитивни стратегии и в по-голяма степен с поведенческо бягство – избягване. Като цяло
данните от различните изследвания показват, че по-възрастните хора срещат затруднения да открият позитиви в ситуацията си
(Dunkel-Schetter et al., 1992).
Следователно, проследяването на взаимовръзките между личностните, социодемографските и факторите на средата, сред
които се откроява възприетата социална
подкрепа ще позволи да се очертаят спецификите на процеса на справяне с онкологична диагноза.

Цел, задачи и хипотези на
изследването
Целта на изследването е да се проследи
влиянието на факторите възприета социална подкрепа, демографските характеристики пол и възраст, оптимизмът и някои медицински характеристики на заболяването
върху избора на копинг стратегия за справяне с болестта рак.
Емпиричното изследване си постави
следните задачи:
1. Да се проучат индивидуалните стратегии за справяне със стреса от болестта
(копинг стратегии).
2. Да се изследва и анализира субективното възприятие за получавана диференцирана по своето съдържание социална
подкрепа, която онкоболните хора получават от различни групи източници.
3. Да се изследва влиянието, което оказват
личностните характеристики оптимизъм, пол, възраст, както и медицинските
характеристики (наличие или липса на
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рецидив на болестта, изминало време от
поставяне на диагнозата) върху справянето с болестта.
4. Да се проследи влиянието, което оказва възприетата социална подкрепа върху копинг механизмите за справяне с
рака.
На основата на направения теоретичен
анализ са формулира водещата хипотеза
за взаимовръзка между възприетата социална подкрепа и предпочитаните стратегии
за справяне със стреса от болестта.
Очаква се диференцираната по съдържание и източник възприета социална
подкрепа да кореспондира с определени
копинг модели.
Допуска се също така влияние на личностните характеристики оптимизъм, пол
и възраст, както и някои медицински характеристики (рецидив на болестта, изминало
време от поставяне на диагнозата) върху
избора на копинг модели за справяне със
стреса от болестта и вида и източника на
възприета социална подкрепа.

Методика на изследването
Извадка
Данните от емпиричното изследване са
събирани в продължение на четири години чрез осъществяване на лични контакти
(директни и виртуални) или чрез оказано
съдействие от трети лица. Всяка една от
проведените срещи, интервюта или писмена комуникация се реализирани благодарение на добрата воля и куража на онкоболните хора да разкажат за своята съдба като
допуснат външен човек до съкровените си
преживявания и емоции, свързани с болестта. Тези предпоставки дават известна
яснота за неравномерното разпределение
на участниците в изследването по пол, възраст, вид на заболяването.
В изследването участваха 74 жени и 43
мъже на възраст по време на провеждане
на проучването между 25 години и 84 години. Относно другите демографски данни, 2,6% са с основно образование, 31,6%
– със средно и 65,8% с висше образование.
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7% от участниците в изследването посочиха, че нямат или не са имали постоянен партньор по време на лечението на болестта. 22% от респондентите посочиха, че
родители им са починали, а 21% заявяват,
че нямат деца.
По отношение на медицинските данни, основната локализация на заболяването при жените е млечна жлеза и репродуктивни органи – рак на шийката на
матката, рак на матката, рак на яйчниците.
При мъжете – рак на дебелото черво, рак
на белите дробове, рак на тестисите и рак
на простатата. Приблизително половината
от респондентите 52, 5% при провеждане
на изследването бяха в етап на активно лечение (химиотерапия, лъчетерапия) или им
предстоеше дългосрочна терапия (хормонотерапия), докато 47, 5% от участниците
в изследването бяха приключили с класическите форми на лечение.
Разпределението по отношение на изминало време от диагнозата беше както
следва: 7,7% от участниците в изследването бяха диагностицирани по-малко от 6 месеца преди да се включат в изследването;
11, 1% – диагностицирани по-малко от
1 година преди това; 22, 2% – в рамките на
1 до 3 години спрямо изследването; 23, 1%
в рамките на 3 до 5 години; 21,4% – повече
от 5 години, а 14,5 от изследваните бяха диагностицирани повече от 10 години преди
включването им в изследването.

Инструментариум на
изследването
В изследването е включен модифициран за
целите му Кратък въпросник за Ориентация за справяне с преживян проблем
ОСПП (Brief COPE), публикуван от Карвър през 1997 година и състоящ се от 28
твърдения (Carver, 1997). Авторът на методиката посочва, че е възможно тя да се
използва съобразно целите на конкретното
емпирично изследване като се прилагат
части от нея, т.е. избирателно, като се отчита и спецификата на извадката (Carver,
University of Miami official web site; Ганева,
2011б: 21).
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Едно от твърденията отпадна поради
голямата смислова близост с друг айтем,
и двата принадлежащи към една от скала, включени от автора във въпросника
(„Шегувах се със ситуацията, в която съм“
и „Присмивах се на ситуацията, в която
съм“). Съответната скала се редуцира до
един-единствен ликертов айтем. По този
начин скала „Хумор“ е представен чрез
твърдението „Шегувах се със ситуацията,
в която съм“.
В същото време, за целите на настоящото изследване беше включен допълнителен
айтем, принадлежащ към пълната версия
на въпросника. Той беше посочен като значим от участниците в пилотното изследване при проведените полуструктурирани
интервюта върху основните твърдения от
пълната и кратка версия на СОРЕ. Айтемът
е: „Опитах се да израсна като личност в резултат на преживяното“.
В научната литература се съдържа информация относно травматичния опит за
справяне с диагнозата и болестта в поширокия философски контекст за личностните ползи от подобен тип преживяване.
Безспорно ракът се съпровожда със значими личностни, психологически, социални,
физически загуби и крах на илюзиите, но в
същото време преминаването през продължителния лечебен процес носи катарзисно
осмисляне на живота, преоценка на досегашния опит, нов вид целеполагане. Спечелените битки със смъртта и преодолените
трудности водят до личностно израстване
(Ганева, 2011б). Вероятно това е и една от
причините, поради които при изследване,
проведено с българки с онкологична диагноза, З. Ганева установява, че те са пооптимистично настроени и гледат с вяра
в бъдещето в сравнение с жени, които са
клинично здрави (Ганева, 2012a: 49). Този
и подобни резултати ни даде основание да
включим съответния айтем, отнасящ се
до личностното израстване като позитивно психологично последствие от болестта
към модифицирания за целите на настоящото изследване въпросник.
На респондентите бе предложена четири степенна ликерт- формат скала за отго-
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вори, колебаеща се от „никога не съм го
правил“ до „правил съм го много често“.
Психометрични характеристики. За
изследване на конструкт валидността на
въпросника по отношение на зададените в
модела на Карвър скали се извърши експлораторен факторен анализ. Данните бяха
анализирани по метода на главните компоненти с Варимакс ротация на факторните
оси и нормализация по Кайзер (Kaiser).
Факторният анализ е адекватен и приемлив – КМО = 0,72, което надвишава препоръчаната стойност от 0.60 (Kaiser, 1974);
Sign. Bartlett`s Test of Sphericity <0.0001.
Идентифицираха се 8 фактора с факторно
тегло по-голямо от 1.00, необходимо условие за смислова значимост на фактора.
Извлечените фактори обясняват съответно
14,63%, 12, 51%, 8, 79%, 8, 63%, 8, 46%,
7, 96%, 7, 54%, 6, 97% от вариацията. Поради факта, че всеки от извлечените фактори поотделно обяснява повече от 5% от
вариацията се приема, че е гарантирана
достоверността на съществуването им и
съответно се подлагат на анализ данните,
обяснявани чрез тях.
При преглед на съдържанието на всеки
един от факторите се установи, че съдържат пълните двуайтемни скали, включени
в оригиналната таксономия, като по този
начин нито една от скалите не е фрагментирана. В структурно отношение обаче
броя на факторите в получената факторна
матрица е редуциран, и тъй като един от
факторите, включени в модела на Карвр не
обяснява достатъчно висок процент вариация, т.е. не може да бъде включен в обяснителния модел на стратегиите за справяне с
болестта за дадената извадка, за това ползваме собствения ротиран модел на факторна структура.
В първия фактор попадат твърдения,
които характеризират дименсията активно/позитивно справяне. Факторът включва изказвания, отнасящи се до действия за
подобряване на ситуацията и разрешаване
на проблема (айтем 2 и 7), преформулиране на ситуацията в позитивен аспект (айтем 11 и 16), обмисляне на стратегия за
справяне (айтем 13 и 24). Включените във
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фактора твърдения дефинират трите скали
активно справяне, позитивно преформулиране и планиране от модела на Карвър,
а резултатите от настоящото изследване
кореспондират с данните от проведени
психометрични анализи върху пълната и
кратката версия на COPE, при които трите
скали се отнасят към един фактор, характеризиращ дименсията на активното справяне (Carver, 1997).
Вторият фактор се конструира от айтемите, принадлежащи към скали търсене
на емоционална подкрепа, търсене на инструментална подкрепа и вентилиране и
може да се обозначи в съдържателен аспект като търсене на подкрепа и споделяне. Попадат изказвания, които отразяват
потребността от емоционална подкрепа
(айтем 5 и 14), от помощ и съвети (айтем
10 и 22), от изразяване на емоциите, свързани с болестта (айтем 9 и 20). Интересно
е да се отбележи, че Карвър анализирайки
психометричните данни на краткия вариант на въпросника COPE отбелязва, че Използването на емоционална и инструментална подкрепа формира самостоятелен
фактор (Carver, 1997), което се потвърди и
в настоящото изследване. Разликите в двата идентифицирани фактора произтичат от
добавянето на твърдения от скала Вентилиране/Емоционална изразяване към обединената скала за Използване на подкрепа.
В съдържателен аспект извлеченият в настоящото изследване фактор в голяма степен кореспондира с данните от изследване,
основаващо се на въпросника за стратегии
за справяне със стреса на Лазарус и Фолкман, проведено от Дункел-Шетер и колеги
върху извадка от онкологично болни пациенти, в което се идентифицира сходен в
съдържателно отношение фактор (DunkelSchetter et al., 1992).
Следващият фактор, който се извлича е употреба на алкохол и лекарства и
включва съответните айтеми, описващи
подобни действия (айтем 4 и 28).
Твърденията, отнасящи се до отричане
на случващото се се извличат като четвърти фактор. В него попадат айтеми, описващи нежеланието да се приеме факта на ди-
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агностициране със животозастрашаващо
заболяване (айтем 3 и 8). В същото време
се включва и твърдение, което във факторния модел на Карвър се отнася към копинг
стратегията хумор (айтем 17). В настоящия
факторен модел айтемът попада с обратен
знак, рефлектиращо нежеланието или неумението да се извлече позитивния опит
от преживяното чрез представянето му в
шеговита форма. В съдържателен аспект
айтемът не противоречи на семантиката на
дименсията отричане.
Петият фактор, поведенческо дезангажиране се определя от твърдения, отнасящи се до отказ от действие (айтем 6 и
15). Като шест се идентифицира факторът
включващ твърдения от дименсия упование във вярата и се конструира от айтеми, съдържащи информация за търсене на
утеха и упование в някаква форма на вяра
(айтем 21 и 26).
Седмият фактор включва твърдения от
скали разсейване и приемане и може да се
обозначи като действия за приемане на
болестта. Попадат изказвания, които отразяват активност, насочена към разсейване от мисълта за преживяното (айтем 1 и
18) и усилия да се приеме факта на диагностицирането с рак (айтем 19 и 23). В същото време попада и твърдение с обратен
знак, което е заложено да отразява характеристиките на стратегията планиране, но
разликите във факторните тегла по двата
фактора, извлечени в настоящото изследване накланя към интерпретирането му
към фактор активно/позитивно справяне.
По отношение на последния извлечен
фактор, самообвиняване, се включват изказвания, представящи прехвърляне на
вина за случилото се върху себе си (айтем
12 и 25).
Един от айтемите „Опитах се да израсна
като личност в резултат на преживяното“
се отнася към идентифицираните чрез статистическия анализ фактори (първи, четвърти и шести), но с коефициенти, по ниски от .5, което не оправдава неговото интерпретиране в техния смислов контекст.
Айтемът е изключен от допълнителните
анализи.
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Пълно припокриване между факторната матрица на данните от настоящото и
предходни изследвания има по шест фактора. Разликите в съдържателен аспект с
предложения факторен модел на Карвър
е възможно да се дължат на спецификите
на изследваната извадка, обхващаша мъже
и жени с онкологични заболявания, диагностицирани в различен времеви период,
който се простира в рамките на над десет
години.
Като цяло, въпреки, че факторната
структура на данните, получени от адаптираната за българска извадка от онкоболни
мъже и жени кратка версия на СОРЕ не са
перфектни, те в голяма степен кореспондират с данните, докладвани както от създателя на методиката Карвър, така и с редица
подобни изследвания с различни извадки
(Carver, 1997; Kapsou et al., 2010).
В крайна сметка, може да се обобщи, че
горепосоченият три-дименсионален модел
относително консистентно описва конструктът копинг, но не винаги се идентифицира в пълен вид.
За съжаление не се откриват подробни
данни от изследване с методиката на хора
с различни онкологични заболявания, което да е проведено в България. Интересно
е да се отбележи, че в единственото изследване с методиката, приложена върху
български жени с рак на гърдата, се коментират високи стойности на надеждност на оригиналните скали от модела на
Карвър, като обаче не се съобщават данни
за приложен експлоративен или конфирматорен факторен анализ за съответната
извадка (Ганева, 2011б), спрямо който да
бъдат съпоставени данните от настоящото
изследване.
Следователно, получените разлики в
настоящото изследване не са изключение,
но все пак може да се обобщи, че предложеният метод покрива в голяма степен
основните фактори в модела на Карвър,
но вероятно поради специфичността на
извадката и ограничения брой участници
в нея, заради наличието на съдържателни
различия в идентифицираните фактори,
научно обосновано е използването на из-
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влечените в настоящото изследване фактори за целите на емпиричното изследване.
Важен индикатор за вътрешната структура на модифицираната за целите на настоящото изследване Кратка версия на
COPE е анализът на надеждността на извлечените чрез факторния модел скали.
Коефициентите за надеждност на отделните фактори, измерени чрез α на Кронбах
представят относително добри показатели
за повечето от скалите, което е достатъчен
аргумент за по-нататъшното практическо
прилагане на въпросника (вж. табл. 3).
Скали отричане и действия за приемане
на болестта, демонстрират най-ниските коефициенти на надеждност като тези
резултати кореспондират и са с по-високи стойности от докладваните от Карвър
(Carver, 1997) данни за приложението на
методиката на жени с рак на гърдата.
За да се провери линейната връзка
между осемте фактора, извлечени от получените данни от настоящото изследване се приложи корелационен анализ с
изчисляване коефициента на Пирсън. За
проучваната извадка неговите стойности
са статистически значими и се колебаят в
рамките на ниска до умерена степен (вж.
табл. 1).
Копингът „действия за приемане на болестта“ корелира значимо, в слаба степен
с копинга „активно/позитивно приемане“
(r = .25; p = .007), докато факторът активно/позитивно справяне се свързва позитивно и в слаба степен с търсене на подкрепа
и споделяне (r = .28; p = .002), и в умерена
степен и отрицателно с фактори отричане
(r = -.53; p = .000), употреба на алкохол и
лекарства (r = -.48; p = .000), и поведенческо дезангажиране (r = -.31; p = .001).
Факторът отричане корелира положително и в слаба към умерена степен с фактор
употреба на алкохол и лекарства (r = .27;
p = .004), и поведенческо дезангажиране
(r = .31; p = .001). Факторът употреба на
алкохол и лекарства корелира положително и в умерена степен с фактора поведенческо дезангажиране (r = .31; p = .001), а
факторът самообвиняване демонстрира
позитивни и слаби към умерени връзки с
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Таблица 1
Интеркорелационна матрица между скали
Table 1
Intercorrelation matrix of the scales
№

1

2

3

1

1

2

0.28**

1

3

0.25**

0.28**

4

-0.48***

-0.28**

-0.09

5

-0.08

0.35**

0.07

6

-0.53**

-0.29**

7

-0.31**

8

-0.05

4

5

6

7

8

1
1
0.09

1

-0.12

0.27**

0.02

-0.39**

-0.03

0.31**

-0.05

0.27**

0.03

0.14

0.34**

1
0.31**
0.08

1
-0.07

1

1) Активно/Позитивно справяне, 2) Търсене на социална подкрепа и споделяне, 3) Действия за приемане на болестта, 4) Употреба на алкохол и лекарства, 5) Упование във вярата, 6) Отричане, 7) Поведенческо дезангажиране, 8) Самообвиняване, за цялата извадка
1) Active/Positive Coping, 2) Seeking social support and Sharing, 3) Acceptance actions, 4) Alcohol and
Mediacation use, 5) Belief in faith, 6) Denial, 7) Behavioral disengagement, 8) Self-blame (for the whole
sample)
Забележки: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001.

факторите търсене на подкрепа и споделяне (r = .27; p = .004), и упование във вярата
(r = .34; p = .000). Факторът упование във
вярата корелира допълнитело с фактор
търсене на подкрепа и споделяне (r = .35;
p = .000). В корелационната матрица няма
коефициент по голям от 0.7, следователно
факторите са независими помежду си.
Въпреки съдържателните разлики в
някои от скалите, като цяло резултатите
кореспондират с тези на Карвър и сътрудници, които получават слаби, но статистически значими връзки между скалите, и се
интерпретират като доказателство за ангажирането с различни копинг стратегии,
които не са взаимозаменяеми (Carver et al.,
1989 цит. по Kapsou et al., 2010).
Вторият емпиричен метод, включен
модифициран в дизайна на настоящото изследване е Скала за източници на социална подкрепа (Sources of Social Support
Scale, Carver, 2006), разработена от Карвър. Тя оценява степента на възприета
подкрепа от различни групи източници –
партньор, приятели, здравни работници,

както и вида подкрепа (инструментална,
информационна, емоционална и негативна
подкрепа), която са получили. В предложения от автора вариант скалата се състои от
десет айтема, описващи различните аспекти на подкрепата.В субскала емоционална
подкрепа са включени 6 айтема, от които
два са обратнофразирани. Субскала инструментална подкрепа е представена от
един айтем. Същото се отнася и до субскала информационна подкрепа. Субскалата
негативна подкрепа се състои от два айтема (Carver, 2006).
За целите на настоящото изследване и
спазвайки изискването за смислова яснота на преведената методика на български
език, твърдението, отнасящо се до инструментална подкрепа беше разделено на два
отделни айтема. Единият изследва помощта, оказвана в ежедневните домакински
задължения, а другият – помощ, която индиректно подпомага лечебния процес (превоз до болница, плащане на сметки, получаване на рецепти и лекарства). Двуайтемната скала беше предложена във варианта
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на скалата за източници на социална подкрепа от страна на партньора, родителите, децата и приятелите. Едноайтемното
представяне на иструменталната подкрепа, отнасящо се до оказване на помощ за
дейности, свързани със заболяването като
записване часове за преглед, получаване на
рецепти и лекарства, беше предложено във
варианта на скалата за социална подкрепа
отнасяща се до здравните работници и другите онкоболни хора.
В рамките на проведените полуструктурирани интервюта с участниците в пилотното изследване бяха идентифицирани
шест групи от лица, които се възприемат
като водещи компоненти на социалната
мрежа за подкрепа в справянето с болестта, а именно: партньор, родители, деца,

приятели, други онкоболни хора, здравни
работници.
Психометрични характеристики. На
табл. 2 са представени коефициентите на
надеждност на отделните скали и субскали
по източници.
Коефициентите на надеждност на скалите по източници, както и на повечето от
подскалите в тях са с високи стойности.
Подскалите, които измерват възприета негативна подкрепа от страна на здравните
работници и другите онкоболни имат послаби показатели за надеждност (α = .59 и
α = .55, съответно), но са задоволителни за
целите на конкретното изследване.
В научната литература се откриват
психометрични данни за скалите, представящи възприетата социална подкрепа

Таблица 2
Коефициенти на надеждност на скалите и подскалите на възприетата
социална подкрепа по източници
Table 2
Reliability coefficients of scales and subscales of perceived social support
(by source of social support)
Източник на
подкрепа

Партньор

Родители

Деца

Приятели

Здравни работници
Други онкоболни

Скала Източници
на социална
подкрепа α
α =.82

α =.83

α =.83

α =.84

α =.69
α =.86

Подскали α на Кронбах
Емоционална подкрепа

α = .87

Инструментална подкрепа

α = .81

Негативна подкрепа

α = .87

Емоционална подкрепа

α = .78

Инструментална подкрепа

α = .78

Негативна подкрепа

α = .86

Емоционална подкрепа

α = .80

Инструментална подкрепа

α = .75

Негативна подкрепа

α = .89

Емоционална подкрепа

α = .84

Инструментална подкрепа

α = .78

Негативна подкрепа

α = .67

Емоционална подкрепа

α = .79

Негативна подкрепа

α = .59

Емоционална подкрепа

α = .89

Негативна подкрепа

α = .55

Психично здраве и качество на живот

от страна на партньора при жени с рак
на млечната жлеза, като стойностите им
са съответно за „емоционална подкрепа“ – α = 0.90, за „негативна подкрепа“–
α = 0.81 (Kinsinger et al., 2011), съгласно
които настоящите резултати кореспондират с получените стойности от автора на
методиката при нейното приложение в съответната извадка.
За проверка на конструкт валидността на скалата се осъществи корелационен
анализ на четирите подскали, които я изграждат. За позитивните скали корелацията (по абсолютна стойност) варира от
слаба до умерена степен на зависимост
(0.18 и 0.70), като в повечето случаи тя е
слаба, което е в съответствие с теоретичния модел за възприета социална подкрепа
(Bloom, 1986; Helgeson, 2003; House, 1981;
цит. по Kinsinger et al. 2011) върху който
се изгражда емпиричния модел на Карвър
и колеги. За скалата негативна подкрепа корелацията (по абсолютна стойност)
с позитивните скали е между 0.01 и 0.26
като тенденцията е за слаба към умерена
корелация, т.е. със стойности близки до
нулата, което показва, че те могат да се интерпретират като отделни скали, а не като
подскали. Тъй като корелацията не е нито
слаба (близка до 0.00), каквато би била ако
субскалите са независими и не принадлежат към една обща скала, нито много голяма (близка до 1.00), каквато би била ако
подскалите измерват едно и също нещо, а
е средна и умерена към голяма, се приема,
че е доказана конструктната валидност на
скалата за възприета социална подкрепа за
съответната извадка. За това се приема, че
има конструктна валидност на скалите за
анализираната извадка от 117 човека.
За целите на настоящото изследване
психометричните характеристики на скалата са относително приемливи, поне що
се отнася до основните източници на подкрепа и възприетите им възможности за
оказване на помощ в подобна ситуация.
В изследването беше включен и Методът за измерване на генерализирани
очаквания на валентността на резултата (оптимизъм и негативни очаквания)
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с автори А. Величков, М. Радославова, М.
Рашева (Величков и Радославова, 2005:
27–32). Позовавайки се на дефиницията
на М. Шийър и Ч. Карвър за оптимизма,
Радославова и Величков разглеждат оптимизма като независимо от локуса на контрол генерализирано очакване, отразяващо
позитивната посока на очакваните събития
и резултати. Генерализираните очаквания
се дефинират като регулативни структури
в системата на личността, които насочват
поведението в непознати или сложни ситуации. Те влияят върху целеполагането,
планирането, организацията и регулацията на поведението. Съответно негативните очаквания също могат да се разглеждат
като генерализирана тенденция за настъпване на събития или последствия с негативна валентност (Величков и Радославова, 2005: 27).
Авторите на методиката Величков и
Радославова установяват значими взаимовръзки между двата конструкта и променливи, съотносими към особеностите
на стресовото реагиране на събитията (депресия, активация, дезактивация, неувереност, потиснатост и др). Оптимизмът има
буфериращи ефекти, а негативистичните
очаквания спомагат за развитие на по-силни стресови реакции (Величков и Радославова, 2005: 30).
Психометрични
характеристики.
Проверката на надеждността и валидността на двете субскали от методиката показаха добри психометрични характеристики
(Скала Оптимизъм α на Кронбах = 0.94 и
Скала Негативни очаквания α на Кронбах
= 0.87). Величков и Радославова посочват,
че консистентната надеждност е добра,
като за скала оптимизъм коефициент α на
Кронбах = 0.79, а за скала негативни очаквания α на Кронбах = 0.78 (Величков и
Радославова, 2005:28).
Пилотно изследване. В пилотното изследване, което се проведе в градовете Варна и Бургас в периода 2011–2012 година
се включиха 24 жени и 10 мъже на възраст
между 28 и 84 години по време на диагностициране на заболяването им (VelikovaTzonkova, 2013).
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Задачите, които си постави пилотното
изследване бяха да се апробират макар и
с твърде скромен брой респонденти, емпиричната методика за възприета социална подкрепа и индивидуални стратегии за
справяне със стреса от болестта.
При реализиране на пилотното изследване, установяването на близък личен контакт с участниците, както и неформалните
условия, в които се постигна доверителност в общуването между изследовател и
изследвани лица, позволиха да се покрият
изискванията за резултатност и ефективност на емпиричната методика. Предварително бе обмислен план за нейното провеждане.
В рамките на проведените полуструктурирани интервюта бяха идентифицирани
шест групи от лица, които се възприемат
като водещи компоненти на социалната
мрежа за подкрепа в справянето с болестта. Също така бяха идентифицирани и
твърденията от въпросника СОРЕ – кратка
и пълна версия, които да се включат за целите на изследването.
На основата на получените данни от
пилотното изследване се верифицираха
резултатите при по-обширна извадка от
участници от различни възрастови групи,
изминало време от поставяне на диагнозата, семейно положение.

За постигане целите на изследването
бяха използвани следните статистически
методи за обработка на данните: дескриптивен, факторен анализ, дисперсионен анализ, корелационен анализ и регресионен
анализ.

Резултати и обсъждане
Предпочитани копинг механизми и техните връзки с някои социодемографски
и личностни характеристики
На основата на дескриптивен анализ се очерта моделът за справяне с онкодиагнозата на включението в изследването мъже и
жени. Установи се тенденция за избор на
позитивни и активни стратегии за справяне с болестта и избягване на пасивните
и маладаптивни стратегии (вж. табл. 3).
Посочената специфика в копинг моделите
се подкрепя и от проведения корелационен анализ, който от една страна установи
значими положителни връзки между факторите, представящи активни и целенасочени стратегии за справяне със стреса от
диагнозата, а от друга, значими негативни
корелации с факторите, представящи поведенческо дезангажиране, отричане и употреба на лекарства и алкохол (вж. табл. 1).
Интересно е да се проследи дали съществуват значими разлики в предпочита-

Таблица 3
Описателна статистика на дименсиите на осемфакторния модел
Table 3
Descriptive statistics of the dimesions of the eight-factor model
Брой
айтеми

Mean

SD

Min

Max

α

Активно/позитивно справяне

6

17, 71

4, 54

8, 00

24, 00

.87

Търсене на подкрепа и споделяне

6

16, 12

4, 49

8 ,00

24, 00

.85

Действия за приемане на болестта

4

12, 18

2, 46

4, 00

16, 00

.68

Отричане

3

6, 79

2, 77

3, 00

12, 00

.67

Употреба на алкохол и лекарства

2

3, 33

1, 53

2, 00

8, 00

.89

Поведенческо дезангажиране

2

3, 37

1, 72

2, 00

8, 00

.80

Самообвинение

2

4, 27

1, 74

2, 00

8, 00

.83

Упование във вярата

2

4, 62

1, 94

2, 00

8, 00

.83
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ните стратегии за справяне със стреса от
болестта в зависимост от пола на участниците в изследването.
Анализът на данните показа, че жените демонстрират значимо по-високи
стойности в сравнение с мъжете по скали активно/позитивно справяне, търсене и използване на социална подкрепа и
упование във вярата, докато мъжете имат
значимо по-високи стойности в сравнение
с жените по скали отричане и употреба
на алкохол и лекарства (вж. табл. 4). Това
означава, че жените се изправят пред тежката жизнена ситуация, каквато е диагностицирането с рак по-често търсейки емоционална подкрепа, съвет и разбиране от
другите хора, изразявайки открито онова,
което преживяват, споделяйки, за да се отърсят от тежестта на проблема. Те съсредоточават усилията си върху решаването
му, опитвайки се да погледнат на ситуацията в по-добра светлина, търсейки нещо
добро в случилото им се. Жените също
така по-често се молят и търсят упование
в религията. Мъжете по-често са склонни да прибягнат до лекарства и алкохол,
за да се справят със стресовата ситуация.

Трябва да се отчете, че въпреки стастистически значимата разлика по тази скала
отговорите на мъжете се колебаят около
средната стойност на максималния диапазон на изменение (при М = 3).
При отчитане на факта на завръщане на
заболяването в някакъв етап от живота на
човек, при анализа на ограничения обхват
от данни, получени от хора преживяващи
или преживели подобно събитие, се откриха единични значими разлики в избора
на стратегия за справяне. Водещи са стратегиите самообвиняване F(1, 115) = 6.18,
p = .014, ή2 = 0.05) и търсене и на подкрепа и споделяне F(1, 115) = 4.52, p = .036,
ή2 = 0.04), които доста отчетливо се открояват на фона на останалите, поради факта,
че по-скоро се отнасят към фокусираното
върху емоциите справяне до колкото контрола над случващото се е извън обхвата
на човешките възможности и в същото
време имплицира търсенето на съчувствие, подкрепа и съвети от други хора, но и
съотнасяне на отговорността за случилото
се спрямо себе си. Подобна интерпретация
не трябва да се приема като критика към
начина за справяне с болестта на тези хора,

Таблица 4
Средни стойности и стандартни отклонения по скалите от въпросника със
значими разлики в отговорите между мъжете и жените, участници в изследването
Table 4
Mean and standart deviations for all the scales by sex
(significant differences)
Мъже/Жени
Разлики

M

SD

M

SD

F

Големина на
ефекта
Ета на Коен ή

Активно/Позитивно
справяне

16.56

5.55

18.38

3.70

4.51*

0.19

Търсене на подкрепа и
споделяне

14.19

3.92

17.24

4.45

13.99

0.33

Отричане

7.88

2.82

6.16

2.55

11.47**

0.30

Поведенческо
дезангажиране

3.81

1.94

3.11

1.53

4.73*

0.20

Упование във вярата

3.74

1.60

5.12

1.94

15.45**

0.34

Употреба на алкохол и
лекарства

3.96

0.88

1.36

0.83

10.78**

0.32

Мъже

Скала

Жени
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а по-скоро като констатация, която ни повече, ни по-малко се опитва да опише многоаспектната картина на преживяванията на
борещия се за своето оцеляване човек.
В зависимост от променливата възраст
се откриха значими разлики във всички копинг модели.
Открояват се следните тенденции в
предпочитанията на стратегиите за справяне с болестта в зависимост от възрастта
на участниците в изследването: активно/позитивно справяне F(2, 114) = 14.71,
p = .000, ή2 = 0.21), търсене подкрепа и споделяне F(2, 114) = 14.45, p = .000, ή2 = 0.20),
действия за приемане на болестта
F(2, 114) = 3.58, p = .032, ή2 = 0.08), употреба на алкохол и лекарства F(2, 114) = 5.20,
p = .007, ή2 = 0.09), поведенческо дезангажиране F(2, 114) = 4.22, p = .017, ή2 = 0.07),
отричане F(2, 114) = 19.87, p= .000,
ή2 = 0.26), самообвиняване F(2, 114) = 7.68,
p = .001, ή2 = 0.12) и упование във вярата
F(2, 114)= 4.69, p = .011, ή2 = 0.08).
Онкологично болните хора от третата
възрастова група (56–84 години), по-рядко
се ангажират с активната стратегия за справяне с болестта, изразяваща се в съсредоточаване на усилията към и предприемане на
действия за разрешаване на проблемната
ситуация, съчетани с опит да се възприеме
ситуацията в позитивна светлина и да се
планира стратегия за действие. В същото
време, тази група е по-малка склонна да се
ангажира с търсене на помощ от другите
хора в сравнение с участниците в изследването между 25 и 55 години.
Младите хора, в диапазона 25–40 години по-често търсят съвет и подкрепа от
околните, допитвайки се до хора с подобен
проблем, споделят своите страхове и притеснения, свързани с болестта и лечението
и говорят открито за своите преживявания
и чувства, породени от сблъсъка с рака. Те
са групата, която най-често се ангажира с
действия, които им помагат да приемат болестта – отдавайки се на работата си или
друга дейност (ходене на кино, гледане на
телевизия, четене на книги).
Що се отнася до стратегиите отричане
и самообвиняване, участниците в изслед-
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ването от третата възрастова група са посклонни да отказват да повярват, че това
се е случило с тях отколкото изследваните
лица от другите две групи. В същото време
най-възрастните участници в по-малка степен отолкото групата на 25–40-годишните
търсят причините за болестта в себе си и
начина си на живот. Групата с най-младите
онкоболни хора показва значимо по-високи нива по скала самообвиняване отколкото втората възрастова група. Те в най-висока степен се опитват да намерят обяснение
на случилото се с тях, търсейки възможни
причини в нездравословния стил на живот,
неглижиране на собственото здраве и акумулирани негативни емоции.
По отношение на стратегията употреба
на алкохол и вещества, третата група демонстрира по-високи нива по дименсията
в сравнение с другите две възрастови групи, т.е. хората над 56 години са по-склонни
да прибягнат до алкохола или лекарствата,
за да се справят с тежката ситуация.
Също така будещ интерес е резултатът,
показващ по-високата степен на ангажиране със стратегията упование във вярата
от страна на най-младите участници в изследването в сравнение с хората над 56 години, което вероятно може да се обясни
с една по-оптимистична житейска нагласа
на младите хора, която въплъщава надеждата им за справяне с кризата, през която
преминават. Нужна е вяра, в която да се
уповават, за да намерят сили и да се изправят пред болестта в етап от житейския
път, когато смъртта е малко очаквана перспектива. Пред двадесет и пет, а в днешно
време дори и четиридесет годишните хора
предстоят реализациите на голяма част от
базисните житейски задачи като създаване на семейство, създаване на поколение,
професионална реализация. Това донякъде обяснява избора им на предпочитание
на активни действия за излизане от силно
стресовата ситуация, търсейки подкрепа
от другите хора и вярвайки в успешния
изход.
Като цяло прави впечатление наличието на известна шаблонност и стесненост
в диапазона от стратегии за справяне,
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предпочитани от по-възрастните хора (над
56 години). Те по-често се ангажират със
стратегии, които могат да се отнесат към
пасивните и маладаптивните, за да разрешат житейската криза, свързана с болестта.
Резултатите кореспондират с данни от
проведени изследвания, съгласно които
младите хора като цяло са по-склонни да
се ангажират с активни, насочени към решение на проблемната ситуация стратегии,
разчитайки на междуличностните интеракции като източник на подкрепа, докато повъзрастните хора се насочват към пасивните и интраперсонални форми за емоционален контрол (Folkman & Lazarus, 1988 цит.
по Lehto-Jaernstedt, 2000; Dunkel-Schetter
et al., 1992:43).
Като обобщение може да се каже, че
се очертаха следните тенденции в модела на справяне с болестта на участниците в изследването:
На лице е тенденция за по-често ангажиране със стратегиите активно/позитивно справяне, търсене на подкрепа и
споделяне и действия, насочени към приемане на болестта, стратегии, които поставени в по-широкия контекст на общите
дименсии, принадлежат към фокусирания
върху проблема модел за справяне и модела, основаващ се на търсене на социална
подкрепа.
Очерта се тенденция за различия в предпочитаните копинг модели в зависимост
от пола на изследваните хора. Жените се
изправят пред тежката жизнена ситуация
на онкодиагнозата търсейки емоционална
подкрепа, съвет и разбиране от другите
хора, като открито изразяват преживяванията и страховете си. Те съсредоточават
усилията си върху търсенете на решение,
опитвайки се да открият нещо позитивно в
ситуацията и случилото им се. Жените почесто се молят и търсят упование в религията. Мъжете от друга страна, в по-голяма
степен са склонни да справят със стресовото събитие чрез употреба на лекарства и
алкохол.
В зависимост от променливата възраст
на изследваните лица се откриват значи-
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ми разлики в моделите за справяне. Участниците в изследването във възрастовия
диапазон до 40 години по-често търсят
подкрепа от другите хора, споделят своите
страхове и претиснения, но също така се
ангажират с дейности, които да им помогнат да приемат реалността. Те предпочитат
активните копинг модели, вярвайки в добрия изход от ситуацията. По-възрастните
участници в изследването, особено онези
над 56 годишна възраст, по-често се ангажират с пасивни стратегии, насочени към
отричане на случилото се, употреба на алкохол и лекарства и затваряне в себе си.
По отношение на критерия рецидив се
очертаха някои значими разлики в избора
на стратетия за справяне с реализирането
на най-големия страх на всеки онкоболен
човек – завръщането на болестта. Хората,
при които ракът се е възобновил предпочитат фокусираното върху емоциите
справяне със ситуацията, до колкото контрола над случващото се е извън обхвата
на човешките възможности и в същото
време имплицира търсенето на съчувствие, подкрепа и съвети от други хора, но и
съотнасяне на отговорността за случилото
към себе си. Съгласно Лазарус и Фолкман,
емоционално-фокусираното справяне е
предпочетена стратегия в случаите когато
индивидуалното възприятие на ситуацията не позволява конструктивна реакция
спрямо стресора. Доколкото възприетата
стигма корелира в голяма степен и значимо
с индивидуалното справяне и адаптацията, е важно да се инициират интервенции,
които директно да влияят върху редуцирането на възприетата стигма и актуалните
вярвания на другите хора (Dunkel-Schetter
et al., 1992).

Връзки между оптимизма и
предпочитаните стратегии за
справяне със стреса от диагнозата
С помощта на корелационен анализ се
идентифицираха значими връзки между
личностната черта оптимизъм и предпочитаните копинг модели (вж. табл. 5).
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Таблица 5
Връзки между оптимизма, негативните очаквания и предпочитаните
стратегии за справяне със стреса от рака
Table 5
Correlations between optimism, negative expectations, and preferred
strategies for copinf with cancer stress
Оптимизъм

Негативни очаквания

N = 117

Мъже

Жени

Активно/позитивно
справяне

.49 (p = .000)

.58***

Търсене на подкрепа и
споделяне

.32 (p = .000)

Действия за приемане на
болестта

N = 117

Мъже

Жени

.36**

-.51 (p = .000) -.66***

-.32**

.63***

.05 ns

-.45 (p = .000) -.58***

-.30*

.20 (p = .028)

.13 ns

.29*

-.12 (p = .209)

-.15 ns

-.15 ns

Отричане

-.49 (p = .000)

-.44**

-.44***

.51 (p = .000)

.47**

-.46***

Употреба на алкохол и
лекарства

-.27 (p = .003)

-.16 ns

-.19 ns

.25 (p = .007)

.26 ns

.08 ns

Поведенческо
дезангажиране

-.35 (p = .000)

-.56***

-.13 ns

.44 (p = .000)

.57***

.27*

Самообвинение

-.13 (p = .159)

.02 ns

-.27*

-.05 (p = .589)

-.08 ns

.02 ns

Упование във вярата

-.04 (p = .655)

-.09 ns

-.24*

-.08 (p = .392)

-.03 ns

.05 ns

Забележки: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001.

Установиха се статистически значими,
положителни и умерени връзки между
копинг стратегиите активно/позитивно
справяне и търсене на подкрепа и споделяне и оптимизма. Хората, които предпочитат
да се изправят пред стресовата ситуация
на онкодиагнозата чрез активни действия,
насочени към изграждане на стратегия за
справяне със ситуацията, както и тези, които търсят подкрепа и споделят със околните, притежават по-позитивна нагласа спрямо ситуацията и случващото се. Това се потвърди и от значимите, негативи и умерени
корелации между двата копинг модела и
негативистичните очакавния.
При отчитането на пола на участниците
в изследването се очертаха значими тенденции при връзките между личностната
черта оптимизъм и предпочитаните копинг
модели.
Интересно е да се отбележи, че при
изследваните жени не се откриха значими връзки между стратегията търсене на

подкрепа и споделяне и скала оптимизъм,
но са налице значими отрицателни такива със скала негативистични очаквания.
Колкото по-често жените говорят открито
за своите преживявания, за да се отърсят
от проблема си, търсят утеха и разбиране,
емоционална подкрепа от своите близки и
други хора, толкова в по-малка степен имат
негативни очаквания за случващото се и
живота.
При жените стратегията действия за
приемане на болестта корелира значимо и
положително, макар и в слаба степен с оптимизма и слабо и негативно, но статистически незначимо с негативистичните очаквания, което потвърждава допускането, че
в смислов аспект твърденията, попадащи
в този копинг модел се отнасят към адаптивните и активни действия за справяне с
онкодиагнозата.
Пасивните стратегии отричане, поведенческо дезангажиране и употреба на
алкохол и лекарства се свързват значимо
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и отрицателно в слаба към умерена степен
с оптимизма и положително с негативистичните очаквания. Онкоболните, които
са предпочели тези стратегии за справяне
с болестта имат по-песимистични нагласи
спрямо света и като цяло са негативистично ориентирани за резултатите от случващото се с тях.
Впечатление прави, че извадките на мъжете и жените поотделно не демонстрират
значими корелации между оптимизъм и
стратегията употреба на алкохол и вещества, но когато отговорите им се анализират заедно се откриват взаимовръзки.
Възможно е този резултат да е продиктуван от неравномерното разпределение на
участниците по пол в изследването.
Интересен резултат, който прави впечатление е значимата умерена отрицателна корелация между копинг стратегията
поведенческо дезангажиране и оптимизъм при мъжете. Мъжете, които по-често
отговарят на предизвикателството на онкодиагнозата с отказ от действия, за приемане на кризисната ситуация, в по-малка
степен са оптимистично настроени спрямо живота.
Последните две копинг стратегии, упование във вярата и самообвинение не се
свързват значимо с оптимизмът и негативистичните очаквания. Впечатление правят разликите в посоката на корелациите
на променливите в зависимост от пола на
респондентите, въпреки липсата на статистическа значимост на резултатите. На
първо място, стратегия самообвинение при
мъжете демонстрира незначими, но отрицателни корелации с оптимизма и положителни с негативните очаквания, докато
при жените взаимовръзките са с обратен
знак. На второ място, стратегията упование
във вярата се свързва макар и незначимо
отрицателно както с оптимизма, така и с
негативистичните очаквания, което показва, че генерализираните очаквания спрямо
валентността на резултата не е надежден
предиктор поне по отношение на конкретната извадка за предпочитание на стратегията упование във вярата. Това налага
необходимостта от допълнителни изслед-

Психологични изследвания, Том 22, кн. 2, Август 2019 523

вания върху по-голяма извадка от хора с
онкологични заболявания, които да са равномерно разпределени по пол и други социодемографски характеристики.

Предиктивна мощ на възприетата
социална подкрепа и оптимизма
по отношение на стратегиите
за справяне с рака
Резултатите от проведените корелационни
анализи представени на табл. 6 показват
връзките между възприетата социална
подкрепа по източници и предпочитаните стратегии за справяне с онкодиагнозата.
Налице са умерени връзки между стратегията активно/позитивно справяне и
възприетата социална подкрепа от партньора, като в същото време копингът корелира положително с емоционалната, инструментална и информационна подкрепа
и отрицателно с негативната социална
подкрепа. Резултатът е очакван като се в
предвид, че партньрът се определя в много
от изследванията по темата като най-значимият източник на социална подкрепа,
свързван с качеството на живот и благополучие след онкологична диагноза (Wortman
& Dunkel-Schetter, 1979 цит. по Thornton &
Perez, 2007; Cronkite & Moos, 1987 цит. по
Dunkel-Schetter et al., 1992), а трите вида
подкрепа (емоционална, инструментална
и информационна) конструират позитивната подкрепа, разграничаваща се смислово от негативната, до колкото последната
включва критикуване начина за справяне с
болестта или избягване на темата за рака
(Kinsinger et al., 2011:1572).
Що се отнася до другите източници на
подкрепа, копингът корелира значимо и
положително с възприетите негативна и
информационна подкрепа от родителите
и отрицателно с възприетите инструментална и негативна подкрепа от децата.
Отново не бихме казали, че резултатите
са изненадващи, тъй като критиките и избягването на дискусиите върху болестта
от страна на родителите вероятно се явя-

ns
-.33***
.19*

.38***

-.43***

.22**

ИнстП партньор

НП партньор

ИнфП партньор

ns

ns

НП приятели

ИнфП приятели

ns

ns

-.25**
ns

ns

ns

Забележки: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001.

ns

ИнстП приятели

ns

ns

-.23**

ns

ns

.23**

-.49***

НП деца

ns

-.37***

-.39***

ИнстрП деца

ЕП приятели

ns

Ns

ЕП деца

ns

ns

.22*

ИнфП родители

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Действия
към
приемане

ns

.31**

.28**

НП родители

ns

ns

ns

ИнстП родители

ИнфП деца

ns

ns

ЕП родители

ns

ns

.38***

ЕП партньор

Скала

Търсене
подкрепа
и
споделяне

Активно/
Позитивно
Справяне

Скала

ns

ns

ns

ns
ns

-.21*

-.20*

-.20*
ns

-.32**

ns

.52***

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

.42***

-.35***

-.31**

Поведенческо
дезангажиране

ns

-.23*

.39***
ns

.24**

.38***

ns

ns

.38***

-.24*

ns

ns

ns

ns

-.29**

.45***

-.48***

-.22**

.24*

ns

ns

ns

-.22*

.30**

ns

ns

Отричане

Употреба
на
алхокол и
лекарства

.34**

-.18*

.24**

ns

-.22**

ns

ns

ns

-.29**

ns

ns

ns

ns

ns

-.22*

ns

ns

ns

ns

ns

.29**
ns

ns

ns

ns

-.25**

-.23*

Упование
във вярата

ns

ns

ns

ns

ns

Самообвинение

Таблица 6
Коефициенти на корелация между копинг стратегиите и възприетата социална подкрепа от близкия социален кръг
Table 6
Correlation coefficients between coping strategies and perceived social support from the immediate social circle
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ват мотиватор за техните деца активно да
предприемат по посока излизане от стресовата ситуация.
В зависимост от своята възраст, децата
на онкоболни родители вероятно изпълняват различна роля по отношение на предлагането на информационна и инструментална подкрепа на своите близки. По-ранната им възраст предполага собствената им
нужда от обгрижване и отделено време за
активни занимания с тях, което в ситуация
на онкологично заболяване с всичките произтичащи от това неблагоприятни последствия за живота и ежедневието на цялото
семейство, е много вероятно да усили стресовата реакция у раково болните родители.
От друга страна, поотрасналите деца,
които активно поемат върху себе си цялата тежест на домакинските задължения и
организацията на вторичните компоненти
на лечебния процес (часове за преглед, рецепти, лекарства), е много вероятно несъзнателно да повлияват и то по-скоро по един
демобилизиращ начин на своите болни
родители. Това от своя страна е възможно
да рефлектира негативно върху взаимоотношенията помежду им, което се изразява
в по-често критикуване и избягване на темата за рака.
Копинг стратегията търсене на подкрепа и споделяне корелира значимо и в рамките на слаба към умерена степен с единични
видове подкрепа от четирите източника.
Нарастването на нивата на възприетите
информационта подкрепа от партньора
и родителите и емоционална от приятелите се свързва с по-често ангажиране със
стратегията. В същото време, предпочитанието към тази стратегия намалява с увеличение на възприетата негативна подкрепа от партньора, децата и приятелите.
Резултатите не са изненадващи като се има
предвид, че емоционалната подкрепа предполага доверително отношение, отваряне
на пространство за споделяне на страхове
и притеснения, обмяна на информация и
съвети, както и разбиране и окуражаване в
кризисния период от живота.
Действията за приемане на болестта се свързват значимо, в слаба степен
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и негативно единствено с възприетата инструментална подкрепа от децата. Стратегията се конструира от различни видове
индивидуална активност, насочени към
преодоляване стресовата ситуация, която рязко променя насоката на житейските
планове, цели и желания. По-горе беше коментирано възможното обяснение за отрицателната корелация между оказваната от
страна на децата инструментална подкрепа и адаптивните стратегии за приемане на
онкодиагнозата.
Индивидуалният процес на осмисляне
на случващото се е преди всичко самотно
занимание. Независимо от „инструментите“, които се предпочитат за постигане на
някакъв относителен вътрешен баланс съотносно ситуацията, изборът и решенията
са строго лични.
Впечатление правят корелационните връзки между стратегията отричане и
възприетата социална подкрепа от децата
и партньора. Колкото в по-голяма степен
онкоболните родители се чувстват обгрижвани от своите деца независимо от вида на
подкрепата, която получават – позитивна
или негативна, толкова в по-голяма степен
те са склонни да отказват да повярват, че
това се е случило с тях (болестта). В същото време с увеличаване на критиките от
страна на партьора и избягването да се обсъжда рака се съпътстват от по-често ангажиране със стратегията отричане.
Налице са умерени взаимоотношения
между стратегията употребата на алкохол и лекарства и възприетата позитивна
подкрепа от страна на партньора. Колкото по-често партньорът критикува своя
болен близък или избягва да коментира болестта му, както и отказът да разговаря, да
изслушва, да окуражава, да предлага съдействие за извършване на ежедневните битови задължения, толкова в по-голяма степен
онкоболният човек прибягва до алкохола и
лекарствата като спасение от сиутацията.
Споровете и критиките от страна на децата също така допринасят за ангажиране
с тази стратегия, макар и в слаба степен.
Поведенческото дезангажиране се
свързва в умерена степен и положител-
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но с негативната подкрепа от децата
и партньора, както и отрицателно с емоционалната и инструментална подкрепа
от партньора и децата. Колкото повече
онкоболните хора се чувстват критикувани
и неподкрепяни от децата и партньорите
си, толкова по-често се спасяват от стреса,
породен от болестта чрез отказ да предприемат действия и да осмислят реалистичността на случващото се с тях. Липсата
на усещане за съпричастност и разбиране,
подкрепа, изслушване и окуражаване от
страна на партньора и приятелите корелират с избора на поведенческо дезангажиране от страна на онкоболния човек.
Интересен резултат разкрива взаимовръзката между стратегията самообвиняване и възприетата инструментална и
информационна подкрепа от родителите.
Колкото в по-голяма степен онкоболният човек обвинява себе си и начина си на
живот за появата на болестта, толкова почесто родителите му се опитват да го окуражат чрез съвети и информация относно
болестта, както и да облекчат живота му,
оказвайки му подкрепа за ежедневните
домакински задачи и помощ, индиректно
подпомагаща лечебния процес.
Едновременно с тази зависимост се установява, че възприетата емоционална подкрепа от децата и приятелите корелила
значимо и отрицателно с избора на същата
стратегия, което свидетелства по посока на
това, че колкото по-неразбрани, неподкрепяни, неизслушвани от своите деца и приятели се чувстват онкоболните хора, толкова по-често прибягват до самообвинението
като начин за приемане на онкодиагнозата.
Последната стратегия упование във
вярата демонстрира единични значими и негативни корелации с възприетата
емоционална и инструментална подкрепа от партньора и негативна подкрепа
от децата. Засилването на чувството за
неразбраност и изоставеност от едни от
най-значимите източници на подкрепа в
човешкия живот увеличава склонността
на онкоболния човек да търси утеха и упование отвъд междуличностното общуване
и взаимоотношения.
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Като цяло може да се обобщи, че найсилно изразени са корелационните връзки
между предпочитаните стратегии за справяне с онкдиагнозата и възприеманата социална подкрепа от страна на партньора и
децата. Онкоболните са по-склонни да се
ангажират с активна, фокусирана върху
проблема стратегия, дълго премисляйки
какви стъпки да предприемат, набелязвайки си стратегия за действие и предприемайки действия по посока промяна на ситуацията и решение на проблема, когато се
чувстват позитивно подкрепяни от своите
значими други чрез информация, отношение и поведение. Критиките от страна на
партньора и децата, както и нежеланието
да се говори по темата се съпътстват от
по-рядкото използване на тази позитивна
стратегия за справяне със стреса от онкодиагнозата. Но също така негативната социална подкрепа от тяхна страна корелира
с избягване на откритото изразяване на
онова, което чувства онкоболният човек по
отношение на рака, търсенето на утеха и
разбиране, както и емоционална подкрепа.
Същевременно, критикуващите, неподкрепящи позитивно партньор и деца се
свързват с предпочитание на пасивни, интраперсонални копинг модели като поведенческо дезангажиране, отричане и употреба на алкохол и лекарства.
За да се проверят връзките между предпочитаните копинг стратегии на участниците в изследването и възприетата
социална подкрепа от здравните работници и другите онкоболни хора се осъществи корелационен анализ на съответните
данни (вж. табл.7).
Позитивното, целенасочено справяне
със стреса от рака се свързва отрицателно
с негативната и информационна подкрепа
от здравните работници. Колкото повече
специализирана информация за болестта
и нейното лечение получават онкоболните
хора от своите медици, както и с увеличаване на критиките от тяхна страна, толкова
по-рядко се ангажират с действия, с които
да подобрят собствената си ситуация. Вероятно обяснение на подобна корелация
може да се търси по посока на специфи-
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Употреба на
алхокол и
лекарства

ns

ns

ns

-.31**

Упование във
вярата

Отричане

ns

Самообвинение

Действия за
приемане

ЕП здр работници

Търсене
подкрепа и
споделяне

Скала

Активно/
Позитивно
Справяне

Скала

Поведенческо д
езангажиране

Таблица 7
Коефициенти на корелация между копинг стратегиите и възприетата
социална подкрепа от здравни работници и други онкоболни хора
Table 7
Correlation coefficients between coping strategies and perceived social
support by the sources health professionals and oncological patients

-.23**

-.24**

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

.24**

НП здр работници

-.41***

ns

ns

.36***

.28**

.30**

.20*

ns

ИнфП здр работници

-.21*

.31**

ns

.20*

ns

ns

ns

ns

ЕП онкоболни

ns

.28**

ns

ns

-.43***

-.28**

ns

ns

ИнстрП онкоболни

ns

.34***

.19*

ns

ns

ns

ns

.37***

НП онкоболни

ns

.22*

ns

ns

ns

ns

.24**

ns

ИнфП онкоболни

ns

.43***

.30**

-.24*

ns

ns

.23**

ns

ИнстрП здр работници

Забележки: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001.

ката на лечението при онкологични заболявания, която отрежда на пациента една
по-скоро пасивна роля в терапевтичния
процес, до колкото той пасивно получава и
понася тежките странични ефекти, съпровождащи лечебните протоколи и не рядко
унифицираното отношение към него от
страна на здравната система. Липсата на
квалифицирани специалисти – социални
работници, психолози, психоонколози,
които съвместно със здравните работници,
да се грижат за психичното благополучие
на онкоболния пациент и неговите близки, вероятно допринася за усещането за
незначимост, безизходност, липса на контрол и личен избор в кризисната ситуация
на диагностициране със злокачествено заболяване.
Ангажирането със стратегия търсене
на подкрепа и споделяне нараства с повишаване на възприетите три вида положителна подкрепа от страна на другите онкоболни хора и информацията, получавана

от медицинските специалисти. Всеки новодиагностициран пациент иска да разбере
колкото се може повече за своето заболяване от специалистите, има потребност от
съвети, напътствия, информация и вдъхващи надежда за справяне примери от страна
на хора, които също като тях се борят или
са минали през тежката борба за живота
си. Като допълнение към това критиките
и споровете с други онкоболни хора, вероятно възприемани като добронамерени
съвети от позицията на личните преживявания, се съпровождат с увеличаване на
желанието да споделят, открито да изразяват преживяванията и страховете си, да
търсят от тях емоционална подкрепа чрез
съпричастност.
Действията насочени към приемане
на болестта се свързват положително с
възприетата инструментална и информационна подкрепа от хората със сходен
проблем. Различните видове активност за
преодоляване на шокиращия факт на смър-
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тоносната болест се увеличават с даването
по-често на съвети и подкрепа под формата
на информация от другите онкоболни хора,
които е много вероятно да ги стимулират
да извършват дейности, които да ги разсейват от стреса (кино, телевизия, книги,
работа, хоби) и по този начин да си помагат
да приемат реалността.
Неприемането на болестта като възможен изход от жестоката реалност демонстрира значими корелации с негативната
и информационна подкрепа от страна на
здравните работници. Колкото повече онкоболните хора научават за спецификата на
състоянието си, особеностите на болестта,
прогнозите за излекуване, както и тежестта на предстоящото дългосрочно лечение
и биват критикувани от своите медици,
толкова участниците в изследването са посклонни да се ангажират със стратегията
отричане. В същото време съветите и информацията, които получават от хората със
сходно заболяване се свързват обратнопропорционално с отказа да се приеме случващото се. Но също така, усещането, че не са
разбрани и не могат открито да говорят, за
онова, което ги вълнува е съпроводено от
предпочитание на копинг модела бягство
от реалността.
Предпочитането на стратегия употреба
на алкохол и лекарства се свързва негативно с емоционалната подкрепа от страна и
на здравните работници и на другите онкоболни хора, но също така положително с
негативната подкрепа от медиците. Колкото по-критикувани, отхвърлени от своите медици се усещат онкоболните хора и
съответно не получават разбиране, съпричастност, възможност да изразят емоциите
и опасенията си пред тях и хората със сходна съдба, толкова по-често участниците в
изследването прибягват към този пасивен
начин за справяне със стреса от болестта.
Търсенето на причините за случилото
се в себе си в слаба степен се свързва с негативната и информационна подкрепа от
страна на хора със сходна съдба. Вероятно
споделянето на личните истории за откриването на болестта, симптомите, търсенето
на причините за нейната поява засилва у
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изследваните лица самообвинителните мисли относно случилото се. В същото време,
колкото по-рядко усещат емоционална подкрепа от страна на лекуващите ги специалисти, толкова по-склонни са да приписват
вината за болестта в себе си и начина си
на живот.
Упованието във вярата демонстрира
положителни взаимоотношения с възприетата инструментална подкрепа от здравните работници и други онкоболни хора.
Спекулирайки, бихме могли да предположим, че установената корелация е възможно да е следствие от наличието на някаква
вътрешна убеденост у страдащите, че щом
непознати хора извън близкия социален
кръг са склонни да им оказват подкрепа
под формата на записване на часове за преглед, получаване на рецепти и лекарства,
то съществува „външна“, по-висша от човешките възможности сила, на която те ще
се уповават и която ще им посочи правилния път, за да справяне и оцеляване.

Възприета социална подкрепа,
личностни и медицински
характеристики като предиктори
на предпочитаните копинг модели
Поради неравномерното разпределение по
пол и брой на участниците в изследването
за източници на социална подкрепа, на допълнителни регресионни анализи се подложиха данните от цялата извадка, без да
се търсят полови разлики.
С помощта на стъпкова йерархична регресия се установи, че възрастта и оптимизмът оказват съществено влияние върху
предпочитанието на стратегията активно/
позитивно справяне (R2 = .31). В най-голяма степен влияние оказва оптимизмът
(β = .36, p = .000) следван от възрастта
(β = -.30, p = .000). С други думи, позитивната житейска нагласа за очаквания резултат, съчетана с по-млада възраст, на която е
диганостицирана болестта водят до избор
на стратегия за активното търсене на решение в кризисната ситуацията.
В резултат на проведените анализи се
оказа също така, че възприетата емоцио-
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нална подкрепа от партньора съдейства
самостоятелно за близо 1∕5 от вариациите в
предпочитанията на стратегията активно/
позитивно справяне (∆R2 = .19). В съчетание с възприетата инструментална подкрепа от деца (β = -.47, p = .000), информационна (β = .30, p = .000) и негативна
подкрепа от родители (β = .30, p = .000),
заедно оказват значимо влияние върху конкретната стратегия за действие (∆R2 = .33),
като подкрепата от родителите повишава
употребата на копинг стратегията, а инструменталната подкрепа от децата понижава ангажирането с нея. Възприятието
за оказвана емоционална подкрепа под
формата на изслушване и окуражаване за
споделяне от страна на партньора се явява мотиватор за ангажирането с активни
действия, насочени към структуриране на
стратегия за справяне с онкологичната диагноза и формиране на позитивен опит от
преживяното.
Стратегия търсене на социална подкрепа и споделяне се предиктира от възприетата социална подкрепа от другите хора
(R2 = .54) като полът, наличието на рецидив
на болестта, както и променливите оптимизъм и негативистични очаквания не оказват
значимо влияние върху нея. За избора и съдействат значимо съветите и информацията, която получават от другите онкоболни
във връзка с болестта (∆R2 = .17; β = .29,
p = .002), както и информацията получавана от родителите и здравните работници
(β = .34; p = .001 и β = .31; p = .002).
Интересно е въздействието, което имат
възприетата негативна подкрепа от децата и хората със сходна съдба. Първата
въздейства по посока намаляване ангажирането със стратегията (∆R2 = .16; β = -.55,
p = .000), докато негативната подкрепа от
онкоболните съдейства за нейното предпочитание (∆R2 = .05; β = .25, p = .011).
В този многокомпонентен предиктивен
модел на стратегията търсене на подкрепа и споделяне, по-високото ниво на възприета емоционална подкрепа от другите
онкоболни, изразяваща се в окуражаване,
вслушване в безпокойствата им, както и
по-честите спорове с хората със сходна
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съдба относно болестта, лечението и прогнозите, съчетано с повече информация и
съвети от страна на родителите, здравните
работници и другите онкоболни, съдействат значимо за предпочитанието на конкретната стратегия, а именно търсенето
на подкрепа и споделяне на собствените
преживявания и страхове.
По отношение на стратегията, описваща активност насочена към приемане на
болестта, единственият предиктор се явява възприетата информационна подкрепа
от другите онкоболни хора, който обяснява малък процент от вариациите в стратегията (R2 = .14; β = .37; p = .000). С увеличаването на съветите и информацията,
която диагностицираните хора получават
от свои събратя по съдба, се увеличават и
дейностите им насочени към приемане на
случилото се.
Интересни са резултатите за предиктивната сила на личностните променливи и
възприетата социална подкрепа по отношение избора на стретегия отричане. Близо
35% от вариациите в нивото на ангажираност със стратегията се дължат на възприетата социална подкрепа (∆R2 = .35), докато 11% на наличието/липсата на рецидив
(∆R2 = .11). В най-голяма степен влияние
оказват възприетата негативна подкрепа от
страна на здравните работници (β = .42;
p = .000) и възприетата емоционална подкрепа от децата (β = .38; p = .000), докато информацията, получавана от другите
онкоболни в известна степен понижава
предпочитанието на стратегията отричане
(β = -.28; p = .003). По посока снижаване на
ангажирането със стратегията въздействат
и липсата на рецидив (β = -.25; p = .009).
Критиките от страна на медицинските специалисти, както и емоционалната подкрепа от децата в голяма степен предопределят нежеланието на онкоболните хора да
приемат своята диагноза. За избора на тази
стратегия съдейства и наличието на рецидив. Вероятно подобна пасивна стратегия
изпълнява ролята на защитен механизъм
при завръщането на рака, който дава възможност на човек да овладее силните негативни емоции и страх, така че на един по-
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късен етап да структурира своя опит и да
се насочи към друга по-активна стратегия.
Преминаваме към анализ на стратегията
употреба на алкохол и лекарства. С помощта на поредица регресионни анализа се
установи, че от множеството интеркорелации между променливите значение за обяснение на предиктивния модел имат възприетата емоционална подкрепа от партньора
(∆R2 = .33; β = -.67, p = .000), информацията, получава от родителите (∆R2 = .06;
β = -.29, p = .010) и негативистичните очаквания (∆R2 = .06; β = .27, p = .028). С други думи, липсата на емоционална подкрепа
от партньора и информационна подкрепа
от родителите, съчетано с негативни очаквания за изхода от заболяването е причина
да се предпочете употребата на алкохол и
лекарства като стредство за справяне със
стреса от болестта.
По отношение на стратегия поведенческо дезангажиране, негативната подкрепа от децата съдейства за повишаване
предпочитанието на стратегията (β = .29,
p = .011), докато възприетата емоционална
подкрепа от партньора (β = -.41, p = .000;
∆R2 = .28) снижава ангажирането с този модел копинг. Когато онкоболните хора възприемат своите деца като критикуващи ги
и неподкрепящи, те се спасяват от стреса,
породен от болестта чрез отказ да предприемат действия и да осмислят реалността на
ситуацията. Усещането за съпричастност и
разбиране, подкрепа, изслушване и окуражаване от страна на партньора намаляват
това влияние по посока избягване на поведенческото дезангажиране като начин за
приемане на онкодиагнозата.
Резултатите от стъпковата регресия на
взаимодействията между стратегията самообвинение и анализираните променливи
показват, че от личностните особености
на участниците значима обяснителна сила
има единствено полът (R2 = .23; β = .51,
p = .000), докато възприетата емоционална
подкрепа от децата съдейства по посока
избягване на стратегията (R2 = .16; β = -.56,
p = .000). Усещането за желание от страна на децата да се вслушат в своите болни
родители, по-често своите майки, да се оп-
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итат да разберат техните преживявания и
страхове и да дискутират темата за болестта и лечението, съдействат за избягване
на самообвиненията относно появата на
болестта.
По отношение на последната стратегия
упование във вярата предиктори се явяват
полът и наличието на рецидив, докато възприетата социална подкрепа не притежава
значима обяснителна сила за употребата на
стратегията. Полът и наличието на рецидив
предиктират 22% от вариацията в избора на
стратегията като връщането на болестта при
жените е причината в известна степен те да
се насочат към търсенето на успокоение и
надежда във вярата и религията (β = -.40, p
= .000; β = .20, p = .048; ∆R2 = .22). Резултатът е очакван, имайки предвид изключително неблагоприятното развитие на болестта,
при което лечението не е дало ефективен
резултат и ракът се е завърнал, ограничавайки до минимум възможностите за излекуване и нормален живот.

Изводи и заключение
Получените резултати очертават значима
връзка между изборът на копинг модел и
възприетата социална подкрепа от страна
на най-близките хора – партньор, деца и родители, хора със сходна съдба и в по-малка
степен, от възприетата подкрепа от страна
на приятелите и здравните работници.
Предиктор на ангажирането с активни,
фокусирани върху търсене на решение на
проблема копинг модели е възприетата позитивна подкрепа от най-близкия кръг на
онкоболния човек. Отдаването на предпочитание на стратегии, корелиращи с оптимистична нагласа спрямо света и случващото се, каквито са активното/позитивно
справяне, търсене на подкрепа и споделяне, и дейности за приемане на болестта се
определят в най-голяма степен от емоционалната подкрепа от партньора, съветите
и информацията, получавани от другите
онкоболни хора и родителите, докато възприетата инструментална и емоционална
подкрепа от децата понижават избора на
позитивните стратегии.

Психично здраве и качество на живот

В същото време насочването към по-пасивните стратегии чрез отричане на случващото се, употребата на алкохол и лекарства, търсене на вината в себе си и упование вяв вярата се предиктира преди всичко
от недостатъчната емоционална подкрепа
от страна на партньора. Трябва да се има
предвид, че понякога получаваната позитивна подкрепа от най-близкия човек може
да се разминава с тази, която онкоболният
пациент очаква и от която се нуждае, което
да се отрази върху нивото на възприета социална подкрепа.
Емоционалната и негативна подкрепа
от страна на децата също така се явяват
значими фактори за избора на определени
пасивни копинг модели като се отчитат съответните установени тенденции помежду
им.
Личностните, социодемографски и
клинични характеристики оказват влияние върху предпочитането на определени
стратегии, но в нито един от анализираните случаи не са единствените детерминанти на избора. Възрастта е съдействащ
фактор единствено за стратегията активно/
позитивно справяне, при което по-младите
хора са по-склонни да се ангажират с този
копинг модел. Полът е един от факторите,
които влияят върху избора на стратегиите
самообвиняване и упование във вярата,
като жените са по-склонни да ги избират
при наличието на допълнителни условия
(eмоционална подкрепа от децата и рецидив). Оптимизмът и негативистичните очаквания оказват влияние като фактори от
трето ниво съответно върху насочването
към фокусирания върху решение на ситуацията копинг и употребата на алкохол и
лекарства. Наличието на рецидив на заболяването предиктира частично ангажирането със стратегиите отричане и упование
във вярата.
Като цяло резултатите от настоящото
изследване кореспондират с данните по
темата в научната литература (DunkelSchetter et al., 1992; Lehto-Jaernstedt, 2000;
Zabalegui et al., 2011), но добавят специфики към модела на справяне със стреса от
диагнозата рак.
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В заключение, не бива да се забравя, че
онкологичното заболяване е драматично
стресиращо събитие в живота на човека,
което оказва въздействие върху отношенията с околните, целеполагането, жизнените
приоритети и ценности. Преминаването
през лечебния процес, подчинявайки ежедневието си изцяло на организацията на
медицинските процедури, води до намаляване и дори изцяло прекъсване извършването на обичайните ежедневни дейности,
оттегляне от активни взаимодействия с
околните, което води до известна социална изолация с негативните последствия за
индивида. Отдръпването от междуличностни отношения води до лишаване от възможностите, които предлагат различните
източници на социална подкрепа, в труден
за индивида период от живота (Ганева,
2011б:21).
Психологичното приспособяване към
диагнозата налага пациента да приеме
случващото се с него справяйки се със
стреса, тревожността, депресията, като
успее да съхрани приемливо ниво на изпълнение на обичайните си социални роли
(Ганева, 2011а).
Именно поради тези причини от съществено значение за облекчаване на индивидуалния процес на адаптиране към
новата жизнена ситуация е предлагането
на система от психосоциални интервенции, които да съдействат за справянето със
стреса от диагнозата и връщането към обичайния начин на живот. Възприятието за
значимост на подкрепата от страна на найблизкия кръг и другите онкоболни хора за
справянето със стреса от болестта изисква
те да бъдат включени като активни участници в процеса на психосоциална адаптация след поставена диагноза рак.

Ограничения на изследването
Трябва да се отбележат някои несъвършенства на проведенето изследване. В него
взеха участие доброволци, което е обичаен модел за провеждане на проучване
в сферата на психоонкологията. Чуждият
опит показва, че в подобни изследвания се

532 Mental Health аnd Quality оf Life

включват хора с по-високо образование, и
в по-добро общо психологично състояние
в сравнение с цялата популация на онкоболните хора (Urcuyo et al., 2005).
Също така трябва не бива да се пренебрегва факта, че в настоящото изследване
не е отчетен етнокултурният произход на
участниците, което би могло да донесе
допълнителна информация за предпочитаните стратегии, източници на подкрепа и
генерализирани очаквания спрямо живота.
Друго ограничение на проведеното изследване е, че подбраните емпирични методики са единствено самооценъчни, и въпреки, че са валидизирани психометрични
инструменти, те все пак остават самооценъчни профили, разкриващи индивидуалния опит на онкоболния човек.
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Резюме. Постигането на по-добро качество на живот е цел на политиките и на социалните услуги за хората с увреждания. Докладът представя резултати от изследване влиянието на факторите пол, вид услуга (в общността или в общността от резидентен тип) и вид увреждане върху
самооценката на качеството на живот на 93 лица с увреждания. Използва се разработен за целта въпросник за качество на живот, който е предварително апробиран върху по-малка група лица.
Коефициентът на надеждност (Cronbach‘s Alpha) е 0,894. Направени са двуфакторни и еднофакторни дисперсионни анализи за изследване влиянието на посочените фактори върху самооценката
на качеството на живот и влиянието на ползваната услуга върху него. Резултатите показват, че
видът на услугата оказва статистически значимо влияние върху самооценката на подкрепата и
сигурността, докато факторите пол и вид на услугата оказват статистически значимо влияние
върху различни области от оценката на изследваните лица за влиянието на услугата върху качеството им на живот. Установява се влияние на фактора вид на увреждането, което се нуждае
от допълнително проучване. Изследването има практическа приложимост по отношение предоставянето на подкрепа за възрастните хора с увреждания в услугите в общността, като поставя
акцент върху самооценката на качеството на живот, влиянието на услугите върху качеството
на живот, и факторите, които оказват влияние върху тази самооценка.Резултатите могат да
допринесат за повишаване ефективността на социалната подкрепа, предоставяна за тази уязвима група хора.
Ключови думи: качество на живот; възрастни хора с увреждания; услуги в общността; пол; вид
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Abstract: Achieving a better quality of life is a goal of policies and social services for people with disabilities.
This report presents results from a study of the influence of gender, type of service and type of disability
on self-assessment of the quality of life of 93 people with disabilities. A quality of life questionnaire, which
has been tested on a smaller group of people, is developed. The reliability coefficient (Cronbach‘s Alpha)
is 0.894. Two-factor and one-factor dispersion analyzes have been conducted to study the above factors
influence on the quality of life self-assessment and the service impact on it. The results show that the type
of service has a statistically significant influence on self-assessment of support and security, while gender
and type of service have a statistically significant influence on different areas of the persons’ assessments
of the service impact on their quality of life. An influence of the type of disability is identified, which needs
further study. The research has a practical applicability to providing support for adults with disabilities
in community-based services, focusing the self-assessment of quality of life, the impact of services on the
quality of life, and the factors that influence this self-assessment. The results can contribute to increase the
effectiveness of the social support provided for this vulnerable group of people.
Keywords: quality of life; adults with disabilities; community-based services; gender; type of disability.
The article can be cited as follows:
Stoykova, M. (2019). Kachestvo na zhivot na vŭzrastnite khora s uvrezhdaniya, polzvashti uslugi v
obshtnostta. [Quality of life of people with disabilities who use community social services]. Psychological
Research, Volume 22, Number 2, 2019, 535-552. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online), (in
Bulgarian).
© M. Stoykova, 2019
Submitted – January 2019
Revised – June 2019
Published – August 2019
The author has read and approved the final manuscript.

538 Mental Health аnd Quality оf Life

Въведение
ICF моделът на увреждането, приет от
СЗО, който е в основана на Конвенцията
на ООН за правата на хората с увреждания, разглежда увреждането като динамичен резултат от взаимодействието на
личността с околната среда (Simeonsson,
2009), признава различието и подчертава
равните права и достойнството на всеки
индивид, независимо от нивото на неговото развитие и функциониране (WHO,
2013). Конвенцията за правата на хората с
увреждания, от своя страна, определя правото на независим живот и пълноценно
участие в общността като основно право
на хората с увреждания. По този начин се
подчертава необходимостта и задължението на обществото от полагане на усилия за осигуряване на достъп до ресурсите
на общността на равна основа с всички останали хора. За целта хората с увреждане
имат правото на услуги, които да подкрепят основните им човешки права. Осигуряването на спазване и зачитане на личните, граждански, социалнии икономически права на хората с увреждания е пряко
свързано с тяхното качество на живот, което е резултат от възможността да се реализират личния потенциал и възможности
на личността. Дискусията за качеството на
живот е в основата на политиките за осигуряване на равен достъп до ресурсите на
общността, като концепцията се отнася до
„самата същност, съществени аспекти от
човешкото съществуван“ (Schalock et al.,
2002: 458).
В литературата съществуват различни определения за качество на живот,
включващи различни подходи и мерки
(Post, 2014). Качеството на живот се определя като многоизмерен конструкт, който включва обективни и субективни показатели (Diner, Suh, 1997; Тилкиджиев,
2006; Costanza et al., 2008). То е широко
понятие, съдържащо редица „социални,
на околната среда, психологически и физически ценности“ (Theofilou, 2013: 150),
което е свързано не само с това как живеят
хората, но и с това как те самите оценя-
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ват и възприемат своя живот, включващо
обективната ситуация и субективното
възприемане на тази обективна ситуация
(Тилкиджиев, 2006).
Дефиницията за качество на живот,
подчертана от Schalock, Keith, Verdugo,
and Gomez (2010: 22) го определя като
„многообхватен феномен, съставен от основните области, повлияни от личностните характеристики и факторите на средата,
които действат потенциално като модератори и медиатори. Schalock et al. (2002)
определят благополучието, личностните и междуличностните характеристики,
личния контекст, перспективата за живот,
избора и личния контрол, възприятието и
овластяването като съществени области
от концепцията за качеството на живот.
Schalock et al. (2010, p. 19) създават модел
на качеството на живот, в който включват
осем области: емоционално благополучие
/удовлетвореност, самооценка, липса на
стрес/; междуличностни взаимоотношения /взаимодействие, взаимоотношения,
подкрепа/; материално благополучие /
финансови средства, трудова заетост, жилище/; личностно развитие /образование,
лични умения, производителност/; физическо благополучие /здраве и грижа за
здравето, дейности от ежедневния живот,
участие в дейности за забавление/; самоопределяне, автономност, личен контрол,
цели и желания, избор/; социално включване /интеграция и участие в общността,
изпълнение на роли, социална подкрепа/
и права /човешки и законови права/.Тези
области авторите обобщават в три основни фактора, определящи за качеството на
живот: независимост, социално участие и
благополучие.
СЗО определя четири основни области
на качеството на живот, включващи физическо здраве, психологически характеристики, социални взаимоотношения и характеристики на средата (WHO, 1996). В литературата се откриват изследвания, които
демонстрират необходимостта от включване на качеството на живот в оценката
на функционирането, като това би допълнило картината на човешкото развитие в
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неговия жизнен цикъл (McDougall, Wright,
Rosenbaum, 2010).
Подобряването на качеството на живот
е цел на редица национални и международни политики. И в този аспект изследването на качеството на живот се използва
като мярка за ефективността на предприетите политики и на социалните и здравни
услуги. Въпреки че то е цел на усилията
на тези, които създават политиките за
хората с увреждания, както и на доставчиците на услуги за тази категория хора,
качеството на живот се влияе от редица
лични и на средата фактори. Costanza et
al. (2008), разглеждайки качеството на
живот като връзка между степен на удовлетвореност на основните потребности
и субективно възприемане, подчертават,
че то се повлиява от множество културни,
личностни, социални и други фактори и
характеристики.
Изследване на Avolio, Montagnoli,
Marino, Basso, Furia, Ricciardi, de Belvis
(2013) на факторите, които влияят върху
качеството на живот сред възрастни хора
с увреждания и без увреждания, установява, че демографските фактори, включващи
семейно положение и контакти с близките,
междуличностните отношения и доверието в здравната грижа влияят върху качеството на живот при лицата с увреждания.
Според редица автори концепцията за качеството на живот е необходимо да се разглежда в нейния културен контекст (Diner,
Suh, 1997; Schalock et al., 2002).
Докладът има за цел да представи резултати от изследване на качеството на
живот на хора с увреждания, ползващи
услуги в общността, и влиянието на фактори като пол, вид на услугата и вид на
увреждането върху оценката им за качеството на живот и влиянието на услугата
върху него.
Методи. Използва се разработен за
целта Въпросник за оценка на качеството
на живот. Въпросникът е структуриран
в две части, които измерват самооценката на участниците по отношение на тяхното качество на живот и влиянието на
услугата върху качеството им на живот.
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За идентифициране областите на изследване е използвана скалата за оценка на
качеството на живот на СЗО (WHOQOL
Measuring Quality of Life, PROGRAMME
ON MENTAL HEALTH, WHO, 1996).
Общата скала за изследване качеството на живот включва пет суб скали, които
оценяват качеството на живот в следните
области: здраве; възможности за самостоятелно ежедневие; самочувствие и самоувереност; социална подкрепа и сигурност
и удовлетвореност от начина на живот.
Суб скалата „Здраве“ включва въпроси за самооценка на здравето като цяло,
физическите ограничения, оценката на
достъпа до здравни услуги, и наличието
или отсъствието на здравословен начин
на живот. Субскалата „Възможности за
самостоятелно ежедневие“ оценява възможността за справянето с ежедневните
задачи и достъпа до информация, докато
суб скалата „Самочувствие и увереност“
оценява чувството на пълноценност и
значимост, преживяването на негативни
чувства и мисли (за себе си), усещането за
оценяване и уважение от останалите. Суб
скалата „Социална подкрепа и сигурност“
оценява възприеманата подкрепа, получаваната такава и чувството на сигурност и
защитеност. Удовлетвореността от начина на живот включва четири въпроса за
оценка на удовлетвореността от живота
като цяло, удовлетвреността от личния,
интимен и семеен живот и взаимоотношенията с останалите, както и участието
в дейности за забавление.
Въпросите за оценка на влиянието на
услугата върху качеството на живот са аналогични на въпросите за оценка на качеството на живот, но са насочени към оценка
на промяната в изследваните области на
живот, която е резултат от ползване на конкретната услуга.
Въпросникът за оценка на качеството
на живот съдържа 42 въпроса от затворен
тип, 8 от които са свързани с демографските характеристики на участниците като
пол, възраст, семейно положение, образование, вид увреждане, начало на увреждането, вид на услугата и продължителност
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на използването й. Отговорите на всеки
въпрос са рангово подредени, съобразно
спецификата на всеки въпрос и изчерпват
всички възможни отговори. Надеждността на въпросника, според коефициента на
Кронбах, е α = 0.892.

Участници
Изследването обхваща 11 социални услуги
в Югозападен район на Република България. 6 от включените услуги са в общността и 5 са услуги в общността от резидентен
тип. Участват 93 лица с увреждания, като
37 от тях ползват услуги от резидентен тип
(център за настаняване от семеен тип и защитено жилище), а останалите 56 лица са
потребители на услугите дневен център
или център за социална рехабилитация и
интеграция, наричани за кратко услуги в
общността. Три лица ползват услугата помалко от една година, 20 лица – от една до
2 години, 37 – от 2 до 5 години, 31 лица
ползват услугата над 5 години, за 2 лица
няма данни. Средната възраст на участниците е 46 години. Изследваните лица
попадат в следните групи увреждания:
психични разстройства (n = 32), умствена
изостаналост (n = 32), физически увреждания (n = 26) и множествени увреждания
(n = 3). Критерият за включване в изследването е: запазени интелектуални възможности до степен, позволяваща разбиране
на въпросите и изказване на мнение и
оценка, отразяващи собствените преживявания и усещания на лицето. Оценката
на личността, установяваща нивото на необходимите интелектуални и личностни
възможности, е взета от документацията,
водена в съответните услуги.

Организация на изследването
Изследването е осъществено в периода
м. февруари – м. май 2017 година и е
съобразено с етичните принципи за провеждане на изследвания с уязвими лица.
Първоначално е потърсено разрешение за
провеждане на изследването от всеки ръководител на социална услуга, на терито-
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рията на която е проведено проучването.
Търсенето на разрешение е придружено с
подробна информация за целите и задачите на изследването. Следваща стъпка е
предоставянето на декларация за конфиденциалност на получената, по време на
проучването, лична информация за участниците. На всяко лице е обяснена целта
на изследването, правото му да се откаже
на всеки един етап от проучването, правото да не отговаря на въпроси, на които
не желае или не може да отговори, както
и запазването на неговата анонимност.
След това е поискано съгласие за участие като е спазен принципа на доброволност, без допускане на никаква степен на
принуда.
Въпросникът е попълнен под формата
на структурирано интервю, лице в лице,
което позволява непрекъсната обратна
връзка за проверка на степента на разбиране на въпросите и дадените отговори от
участниците. Всеки въпрос, с вариантите
на отговор, е зададен от изследователя,
който отбелязва получения от респондента
отговор. На участниците е предварително
обяснено правото им да задават въпроси,
да проверяват анкетната карта, както и да
коригират всеки даден от тях отговор. По
време на попълване на въпросника е демонстрирано уважение към мнението на
анкетираното лице, на което предварително е обяснена ценността на неговите
отговори, независимо от това какви са те.
Изследователят отговаря на въпросите на
изследваните лица преди и по време на
изследването, ако такива възникнат. Не са
срещнати проблеми с мотивацията на лицата за участие.

Резултати
Демографски характеристики на участниците и разпределението им по вид увреждане са представени в табл. 1 и табл. 2.
Фигура 1 показва средната оценка, която участниците в изследването дават по отношение на качеството си на живот и влиянието на услугата върху него, изследвано
със съответните скали и суб скали.
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Таблица 2
Вид и продължителност на увреждането
Table 2
Type and duration of disability
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20 год.
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Таблица 1
Демографски характеристики
Table1
Demographic characteristics
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1
0,8

Качество
на живот

0,6
0,4
0,2
0

Обща
оценка

Здраве

Възможно
Самости за само чувствие и
стоятелно
увереност
ежедневие

Социална
подкрепа и
сигурност

Влияние на
услугата върху
качеството на
живот

Удовлетвореност от
начина на
живот

Фигура 1. Средна оценка на качеството на живот и влиянието на услугата върху него
Figure 1. Average assessment of the quality of life and the impact of the service on it

Tree Diagram for 12 Varidbles Wdrd’s method
Euclidean distances
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Влияние на услугата върху здравето
Влияние на услугата върху възможността за самостоятелно ежедневие
Влияние на услугата върху социалната подкрепа и сигуронст
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Фигура 2. Клъстърен анализ на включените скали и суб скали във въпросника за оценка
на качеството на живот
Figure 2. Cluster analyses of scales and sub-scales in the Quality of Life Questionnaire

За да изследваме начините, по които
участниците възприемат различните изследвани области от качеството на живот,
използваме клъстърен анализ на включените в използвания въпросник скали и суб
скали. На фиг. 2 е показана получената, в
резултат на кръстъризацията, дендограма.

Както се вижда от фиг. 2, клъстърният
анализ определя два големи клъстъра, в
които съответните изследвани области са
близко свързани. Едната клъстърна група
обединява скалата и суб скалите, оценяващи възприеманото качество на живот.
Втората група обединява скалата и суб

Психично здраве и качество на живот

скалите, изследващи оценката на участниците за влиянието на ползваната услуга
върху качеството им на живот. Двете части на въпросника са ясно разграничени.
Във втората клъстърна група съответните
суб скали се допълват една с друга, като
са стъпково разположени, изобразяващи
стълбовидна фигура, с много ниски стъпала. Най-близко свързани са общата скала
за оценка влиянието на услугата върху качеството на живот и суб скалата, оценяваща влиянието на услугата върху удовлетвореността от начина на живот. Най-отдалечени, на малко по-високо ниво е направена връзката със суб скалата, оценяваща
влиянието на услугата върху социалната
подкрепа и сигурност. В първата клъстърна група са обособени две под групи. Много силна е връзката, която участниците в
изследването правят между качеството на
живот като обща оценка и самоувереността и самочувствието. Към тях се допълват областите здраве и удовлетвореност от
начина на живот. В отделна група, аналогично на другата голяма клъстърна група,
са обединени суб скалите, оценяващи влиянието на услугата върху възможността за
самостоятелно ежедневие и социалната
подкрепа и сигурност.
Използваме двуфакторен дисперсионен
анализ за изследване влиянието на факторите пол и вид на услугата, като независими променливи, върху качеството на живот
и включените в него области, като зависими променливи. В Таблица 3 са показани
получените резултати. Както се вижда,
единствено факторът вид на услугата оказва статистически значимо влияние върху
суб скалата „Социална подкрепа и сигурност“ (F = 14,57; p < 0,001). Услугата в
общността има по-висока средна стойност
(1,37) по тази скала в сравнение с резидентната услуга (0,72). Силата на ефекта
е малка (Partialeta-squared = 0,14). С други
думи, според самооценките на анкетираните, потребителите на социалните услуги в общността (дневен център и център
за социална рехабилитация и интеграция)
преживяват по-високи нива на социална
подкрепа и сигурност, в сравнение с тези,
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които ползват услуги в общността от резидентен тип.
В табл. 4 са показани резултатите от
изследване влиянието на независимите
променливи пол, вид на услугата и взаимодействието между тях върху оценката
на респондентите за влиянието на услугата върху качеството им на живот и включените в него области, като зависими променливи.
Както се вижда от табл. 4, факторът пол
оказва статистически значимо влияние
върху общата оценка за влиянието на социалната услуга върху качеството на живот, както и върху суб скалите, изследващи
оценката на участниците за влиянието на
услугата върху областите самочувствие
и увереност и удовлетвореност от начина
на живот. Жените имат по-висока средна стойност по общата скала, изследваща
влиянието на услугата върху качеството на
живот (1,17), по суб скалите, изследващи
влиянието на услугата върху самочувствието и увереността (1,24) и върху удовлетвореността от начина на живот в сравнение
с мъжете, при които средните стойности
са съответно 0,87 за общата скала, 0,81 за
суб скала влияние върху самочувствието
и увереността и 0,78 за влиянието върху удовлетвореността от живота. Силата
на ефекта и в трите случая на установено
влияние е малка. Според самооценките на
анкетираните, жените оценяват по-високо
влиянието на услугата върху тези области
в сравнение с мъжете, които дават по-ниски оценки за това влияние.
Резултатите показват влияние на фактора вид на услугата, като независима променлива, върху оценката на участниците
за влиянието на услугата върху общото качество на живот и почти всички изследвани
области, с изключение на здравето. Участниците, ползващи услуги в общността,
оценяват по-високо влиянието на услугите
върху тези области и общото си качество на
живот в сравнение с тези, които ползват услуги в общността от резидентен тип. Средните стойности за услугите в общността
са съответно: 1,17 за общата скала; 1,26 за
субскала влияние върху възможността за

Пол*Вид на
услугата

Вид на
услугата

Пол

Независима
променлива

Качество на живот/Обща
самооценка
Здраве
Независим живот
Самочувствие и увереност
Социална подкрепа и сигурност
Удовлетвореност от начина на
живот
Качество на живот/Обща
самооценка
Здраве
Независим живот
Самочувствие и увереност
Социална подкрепа и сигурност
Удовлетвореност от начина на
живот
Качество на живот/Обща
самооценка
Здраве
Независим живот
Самочувствие и увереност
Социална подкрепа и сигурност
Удовлетвореност от начина на
живот

Зависима
променлива
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0338
0,0495
0,1724
0,0200
0,1416
1,0291
0,0154
0,1622
0,5789
8,8639
1,6115
0,1272
0,8785
0,3126
0,3077
0,0336
1,3730

Degr. of Freedom

0,0996

SS

1,3730

0,8785
0,3126
0,3077
0,0336

0,1272

1,6115

0,0154
0,1622
0,5789
8,8639

1,0291

0,1416

0,0338
0,0495
0,1724
0,0200

0,0996

MS

p

0,749509
0,756701
0,627676
0,873495

0,829069
0,575021
0,374846
0,001140

0,105990
0,436800
0,517182
0,836510
2,4419 0,121686

2,6669
0,610
0,4229
0,0428

0,421 0,517863

2,8660 0,093968

0,05
0,317
0,7955
11,3063

3,409 0,068149

0,2518 0,617053

0,1026
0,097
0,2369
0,0255

0,330 0,567038

F

0,000481

0,112718

0,000286

Partialetasquared

Таблица 3
Влияние на факторите пол и вид на услугата върху качеството на живот
Table 3
The influence of gender and type of service on the quality of life

0,0428

11,3063

0,0255

Noncentrality

0,054816

0,914035

0,052863

Observedpower
(alpha = 0,05)
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Пол*Вид на
услугата

Вид на
услугата

Пол

Независима
променлива
SS

Качество на живот/Обща
1,97161
самооценка
Здраве
0,61314
Независим живот
1,35934
3,98179
Самочувствие и увереност
Социална подкрепа и
1,43998
сигурност
Удовлетвореност от начина на
4,07903
живот
Качество на живот/Обща
6,05254
самооценка
Здраве
0,49686
4,76068
Независим живот
13,09027
Самочувствие и увереност
Социална подкрепа и
9,32286
сигурност
Удовлетвореност от начина на
9,08010
живот
Качество на живот/Обща
0,65730
самооценка
Здраве
0,60844
Независим живот
0,54623
Самочувствие и увереност
0,43670
Социална подкрепа и
0,25263
сигурност
Удовлетвореност от начина на
0,86216
живот

Зависима променлива Влияние на услугата върху:
1,97161
0,61314
1,35934
3,98179
1,43998
4,07903
6,05254
0,49686
4,76068
13,09027
9,32286
9,08010
0,65730
0,60844
0,54623
0,43670
0,25263
0,86216

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MS

1

Degr. of Freedom

2,5014

0,3948

2,1359
1,1178
0,9468

2,7312

26,3446

14,5675

1,7442
9,7426
28,3823

25,1495

11,8347

2,2501

2,1524
2,7819
8,6333

8,1924

F

0,117291

0,531419

0,147408
0,293246
0,333162

0,101927

0,000002

0,000249

0,189996
0,002428
0,000001

0,000003

0,000887

0,137149

0,145873
0,098853
0,004203

0,005244

p

0,027337

0,004416

0,012404
0,010527

0,029774

0,228399

0,140657

0,098666
0,241794

0,220321

0,117367

0,024658

0,030309
0,088426

0,084291

Partialetasquared

2,5014

0,3948

1,1178
0,9468

2,7312

26,3446

14,5675

9,7426
28,3823

25,1495

11,8347

2,2501

2,7819
8,6333

8,1924

Noncentrality

0,346473

0,095298

0,181665
0,161026

0,372696

0,999085

0,965260

0,870233
0,999532

0,998651

0,925468

0,317282

0,378407
0,828038

0,808196

Observedpower
(alpha = 0,05)

Таблица 4
Влияние на факторите пол и вид на услугата върху оцененото влияние на услугата върху качеството на живот
Table 4
The influence of gender and type of service on the assessed impact of the service on the users quality of life
Психично здраве и качество на живот
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независим живот; 1,41 за влиянието върху самочувствието и увереността; 1,37 за
влиянието върху социалната подкрепа и сигурност; 1,32 за влиянието върху удовлетвореността от начина на живот. По-ниските
средни стойности, дадени от участниците,
ползващи услуги в общността от резидентен тип, са: 0,87 за общата скала; 0,80 за
субскала влияние върху възможността за
независим живот; 0,64 за влиянието върху
самочувствието и увереността; 0,72 за влиянието върху социалната подкрепа и сигурност; 0,67 за влиянието върху удовлетвореността от начина на живот.
С еднофакторен дисперсионен анализ
изследваме влиянието на фактора вид на увреждането (физическо увреждане, психично разстройство, умствена изостаналост
или множествени такива), като независима
променлива върху качеството на живот и
влиянието на услугата върху това качество
на живот, съответно като независими променливи. Получените резултати показват,
че видът на увреждането оказва статистически значимо влияние върху оценката на
участниците върху качеството на живот
като обща скала (F = 3,64; p < 0,01) и областите: здраве (F = 2,54; p < 0,05); независим
живот (F = 3,14; p < 0,05); социална под-

крепа и сигурност (F = 4,04; p < 0,01) и удовлетвореност от начина на живот (F = 5,1;
p < 0,001). Използвайки пост ход сравнение между всеки две средни в рамките на
направения еднофакторен дисперсионен
анализ по критерия на Бонферони се установява статистически значима разлика при
средните скалови стойности в следните
случаи: за умствена изостаналост (УИ) и
психични разстройства (ПР) за зависимата
променлива качество на живот като обща
оценка (таблица 5); между средните скалови стойности за УИ (3,01) и за ПР (2,37),
от една страна, и между физически увреждания (ФУ)(3,18) и ПР (2,37) (p < 0,01) от
друга страна, за зависимата променлива
социална подкрепа и сигурност (таблица 6); между средните скалови стойности
за УИ (2.20) и за ПР(1,59) от една страна, и
между УИ(2,20) и ПР+УИ(0,62) (p < 0,05)
от друга страна, за зависимата променлива удовлетвореност от начина на живот
(таблица 7).
При изследване влиянието на фактора вид на увреждането върху оценката на
участниците за влиянието на услугата върху качеството им на живот, резултатите установяват статистически значимо влияние
върху общата скала за оценка на влияние-

Таблица 5
Пост ход сравнения между всеки две средни в рамките на еднофакторния
дисперсионен анализ по критерия на Бонферони
Table 5
Post-hoc comparisons between any two averages in the one-way
analysis of the Bonferroni test
38. Тип
увреждане

{1} - 2,4871

{2} - 2,2172

{3} - 2,0607

{4} - 1,5882

{5} - 1,8824

0,535845

0,015633

0,204849

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1

УИ

2

ФУ

0,535845

3

ПР

0,015633

1,000000

4

ПР+УИ

0,204849

1,000000

1,000000

5

ПР+ФУ

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000
1,000000

Bonferronitest; variable1. Качество на живот /обща самооценка/ (QualityofLife) ProbabilitiesforPostHocT
estsError: Between MS = ,27308, df= 88,000
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Таблица 6
Пост ход сравнения между всеки две средни в рамките на еднофакторния
дисперсионен анализ по критерия на Бонферони
Table 6
Post-hoc comparisons between any two averages in the one-way analysis
of the Bonferroni test
38. Тип
увреждане

{1} - 3,0104

{2} - 3,1795

{3} - 2,3750

{4} - 2,0000

{5} - 2,6667

1,000000

0,044093

1,000000

1,000000

0,007234

0,679065

1,000000

1,000000

1,000000

1

УИ

2

ФУ

1,000000

3

ПР

0,044093

0,007234

4

ПР+УИ

1,000000

0,679065

1,000000

5

ПР+ФУ

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000
1,000000

Bonferronitest; variable9. Социална подкрепа и сигурността (Quality of Life) Probabilities for Post Hoc
Tests Error: Between MS = ,75623, df= 88,000

Таблица 7
Пост ход сравнения между всеки две средни в рамките на еднофакторния
дисперсионен анализ по критерия на Бонферони
Table 7
Post-hoc comparisons between any two averages in the one-way analysis
of the Bonferroni test
38. Тип
увреждане

{1} - 2,2031

{2} - 1,9615

{3} - 1,5938

{4} - ,62500

{5} - 1,0000

1,000000

0,008050

0,027334

0,951048

0,504010

0,111156

1,000000

0,616727

1,000000

1

УИ

2

ФУ

1,000000

3

ПР

0,008050

0,504010

4

ПР+УИ

0,027334

0,111156

0,616727

5

ПР+ФУ

0,951048

1,000000

1,000000

1,000000
1,000000

Bonferronitest; variable11. Удовлетвореност от начина на живот (Quality of Life) Probabilities for Post Hoc
Tests Error: Between MS = ,49308, df= 88,000

то на услугата върху качеството на живот
(F = 2,95; p < 0,05) и областите самоувереност и самочувствие (F = 3,01; p < 0,05);
социална подкрепа и сигурност (F = 2,4;
p < 0,05) и удовлетвореност от начина на
живот (F = 3,74; p < 0,01).
Отново използваме критерия на Бонферони за пост ход сравнение между всеки
две средни, при което резултатите показват наличието на статистически значима

разлика (p < 0.05) между средните скалови
стойности за ФУ (1,26) и за ПР(0,83) при
общата скала за оценка влиянието на услугата върху качеството на живот (табл. 8),
както и между средните скалови стойности
за УИ (1,27) и за ПР(0,72), от една страна,
и между ФУ(1,26) и ПР(0,72) (p < 0,05), от
друга страна при суб скала влияние на услугата върху удовлетвореността от начина
на живот (таблица 9).
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Таблица 8
Пост ход сравнения между всеки две средни в рамките на
еднофакторния дисперсионен анализ по критерия на Бонферони
Table 8
Post-hoc comparisons between any two averages in the one-way analysis
of the Bonferroni test
38. Тип
увреждане

{1} - 1,2022

{2} - 1,2647

{3} - ,83456

{4} - ,82353

{5} - 1,1176

1,000000

0,076713

1,000000

1,000000

0,032761

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1

УИ

2

ФУ

1,000000

3

ПР

0,076713

0,032761

4

ПР+УИ

1,000000

1,000000

1,000000

5

ПР+ФУ

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000
1,000000

Bonferronitest; variable2. Влияние на услугата върху качеството на живота (Quality of Life) Probabilities
for Post Hoc Tests Error: Between MS = ,29039, df= 88,000

Таблица 9
Пост ход сравнения между всеки две средни в рамките на еднофакторния
дисперсионен анализ по критерия на Бонферони
Table 9
Post-hoc comparisons between any two averages in the one-way analysis
of the Bonferroni test
38. Тип
увреждане

{1} - 1,2734

{2} - 1,2596

{3} - ,71875

{4} - 1,1250

{5} - 1,0000

1,000000

0,008909

1,000000

1,000000

0,020580

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1

УИ

2

ФУ

1,000000

3

ПР

0,008909

0,020580

4

ПР+УИ

1,000000

1,000000

1,000000

5

ПР+ФУ

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000
1,000000

Bonferroni test; variable12.Влияние на услугата върху удовлетвореността от начина на живот (Quality of
Life) Probabilities for Post Hoc Tests Error: Between MS = ,41597, df= 88,000

Дискусия
Резултатите от настоящото изследване демонстрират, че участниците оценяват положително качеството си на живот по отношение на различните изследвани области. Положително оценено е и влиянието
на социалната услуга върху тези области.
В литературата съществуват данни, че самооценката на потребителите на услуги

за качеството им на живот е елемент от
процеса на възстановяване (Martindale,
Phillips, 2010), което се разбира като да
живееш добре въпреки увреждането. Самочувствието като начин на възприемане
на себе си и самооценка за собствените си
умения и достойнство е част от възприятието за качеството на живот. Участниците
възприемат в голяма близост качеството си
на живот, оценката за себе си и за собст-
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веното си здраве. Социалната подкрепа,
като получавана и възприемана, е по-тясно
свързана с възможностите за самостоятелност в ежедневието, отколкото с удовлетвореността от живота и самооценката за
себе си. Едно от обясненията е, че хората с
увреждания възприемат като подкрепа основно помощта, която получават или биха
получили най-вече под формата на материални и финансови ресурси, за да се справят
с ежедневните си задачи.
Изследвайки влиянието на факторите
пол и вид на услугата върху оценката на
участниците за качеството им на живот,
резултатите показват, че единствено факторът вид на услугата оказва влияние върху
социалната подкрепа и сигурност. Факторът пол не оказва влияние върху качеството
на живот като обща оценка и изследваните
области. Получените резултати се различават от резултатите от други изследвания,
които демонстрират влияние на пола върху качеството на живот (Bonsaksen, 2012;
Campos, Ferreira, Vargas, Albala, 2014). От
друга страна, и факторът пол, и факторът
вид на услугата оказват влияние върху
оценката на участниците за влиянието на
услугата върху качеството на живот като
обща оценка и различни области от него.
Полът оказва влияние върху оценката за
ролята на услугата върху общото качество
на живот и областите самочувствие и увереност и удовлетвореност от начина на живот. Жените оценяват по-високо влиянието
на ползваната услуга върху качеството си
на живот, в сравнение с мъжете. Видът на
услугата оказва влияние върху оценката на
участниците за въздействието на услугата
върху почти всички изследвани области,
с изключение на здравето. Участниците
в изследването, ползващи услуги в общността, оценяват по-високо влиянието на
услугата върху качеството им на живот в
сравнение с потребителите на услугите в
общността от резидентен тип. Изследване
на Cardoso, Papoila, Tomé, Killaspy, King,
Caldas-de-Almeida (2016) на лица с психични заболявания, ползващи резидентни
услуги в Португалия, демонстрира положително влияние на терапевтичната среда,
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като аспект на грижата, върху качеството
на живот на потребителите им. Важно е да
се подчертае, че социалната услуга, освен
жилищни условия, предоставяйки различен вид подкрепа на хората с увреждания,
оказва положително влияние върху преживяванията, свързани с подобряването на
качеството на живот.
Резултатите от настоящото изследване
показват статистически значимо влияние
на фактора вид на увреждането върху самооценката на участниците, потребители
на социални услуги, за качеството им на
живот и влиянието на ползваната услуга
върху него. Тъй като, прилагайки критерия на Бонферони, получените разлики
са значими само в определени случаи (за
общите скали за качество на живот и влияние на услугата върху него и суб скалите удовлетвореност от начина на живот и
влияние на услугата върху удовлетвореността от начина на живот)смятаме, че
това влияние се нуждае от допълнително
проучване. Въпреки това резултатите показват влияние на вида увреждане (психично разстройство, умствена изостаналост и физическо увреждане) върху самооценката за качество на живот и влиянието на ползваната услуга върху него. Пост
ход сравненията не показват статистически значими разлики между умствената
изостаналост и физическите увреждания,
което определя психическите увреждания
като основен фактор, който влияе, тъй
като разликите между всеки две средни са
между психическите разстройства и останалите видове увреждания. Във всичките
установени случаи на статистически значими разлики средните стойности при лицата с психични увреждания са по-ниски
от тези при лицата с физически увреждания или умствена изостаналост. В този аспект, изследване на качеството на живот
на лица с психична болест, ползващи резидентни услуги в Холандия, установява, че
качеството на живот зависи и е свързано
с нивото на клинично, лично и социално
възстановяване, както и с преживяването
на симптомите на психичната болест и
степента на посрещане на потребностите
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на лицата с различна тежест на психична
болест (Bitter, Roeg, van Nieuwenhuizen,
van Weeghel, 2016).
Изследването включва сравнително
малък брой изследвани лица и брой услуги, което не позволява да се правят категорични изводи за взаимозависимост.
Въпреки това резултатите предоставят
насоки за по-добро разбиране на възприемането на качеството на живот, което ще
допълва знанията за връзката между социални услуги за хора с увреждания и качеството им на живот. Установените влияния могат да бъдат допълнително проучвани, но те дават информация, полезна за
практиката, свързана с подкрепа на тази
уязвима група.

Заключение
Качеството на живот като основна цел на
политиките и услугите за хора с увреждания е сложен феномен, който включва
различни аспекти от живота на личността.
Основният фактор, който влияе върху качеството на живот, е видът на увреждането. Психичните заболявания се явяват като
фактор, който влияе не само на преживяванията на личността за качеството на живот,
но и върху оценката за влиянието на подкрепата върху него. Този резултат акцентира върху спецификата на подкрепата за
хората с психични заболявания в усилията за подобряване на тяхното качество на
живот. В конкретния случай установяваме,
че видът на услугата оказва влияние върху
качеството на живот в областта на възприемана и получавана подкрепа и сигурност,
което насочва вниманието върху ролята на
услугите като източник на подкрепа. Подоброто разбиране на възприемането на
социалната подкрепа от услугите и качеството на живот, както и факторите, които
оказват влияние върху преживяванията и
оценките на хората с увреждания, потребители на социални услуги, ще позволи
по-ефективно планиране и осъществяване на интервенциите, с цел постигане на
крайния резултат, а именно преживяване
на по-добро качество на живот.

Psychological Research, Vol. 22, Nо 2, August 2019

Литература
1. Тилкиджиев, Н. (2006). Качество на живот и щастие http://www.omda.bg/public/
institut/niki/quality_of_life_and_happiness.htm
(02.05.2016 г.)
2. Avolio, M., Montagnoli, S., Marino, M, Basso, D., Furia. G., Ricciardi, W., de Belvis, A.
G. (2013). Factors Influencing Quality of Life
for Disabled and Nondisabled Elderly Population: The Results of a Multiple Correspondence
Analysis. Current Gerontology and Geriatrics
Research.Article ID 258274, 6 pages. https://
doi.org/10.1155/2013/258274
3. Bitter, N. A., Roeg, D. P. K., van Nieuwenhuizen, C. & van Weeghel, J. (2016). Identifying profiles of service users in housing
services and exploring their quality of life and
care needs. BMC Psychiatry, 16, 419. http://doi.
org/10.1186/s12888-016-1122-0
4. Bonsaksen, T. (2012). Exploring Gender Differences in Quality of Life. Mental
Health Review Journal. 17(1), 39-49. DOI:
10.1108/13619321211231815
5. Campos, A. C. V., Ferreira, E. F., Vargas, A.
M. D., Albala, C. (2014). Aging, Gender and
Quality of Life (AGEQOL)study: factors associated with good quality of lifein older Brazilian community-dwelling adults. Health and
Quality of Life Outcomes. 12:166. https://doi.
org/10.1186/s12955-014-0166-4
6. Cardoso, G., Papoila, A., Tomé, G., Killaspy,
H., King, M. & Caldas-de-Almeida, J. M.
(2016). Living conditions and quality of care in
residential units for people with long-term mental illness in Portugal – a cross-sectional study.
BMC Psychiatry, 16, 34. http://doi.org/10.1186/
s12888-016-0743-7
7. Costanza, R., Fisher, B., Ali, S., Beer, C.,
Bond, L., Boumans, R., Danigelis, N. L.,
Dickinson, J., Elliott, C., Farley, J., Gayer, D.
E.,Glenn, L. MD.,Hudspeth, T. R.,Mahoney,
D. F., McCahill, L., McIntosh, B., Reed, B.,
Rizvi, A. T., Rizzo, D. M., Simpatico T., Snapp
R. (2008). An Integrative Approach to Quality
of Life Measurement, Research, and Policy. SAPIENS 1.1. Налично на: https://sapiens.revues.
org/169 (15.09.2016)
8. Diner, E., Suh, E. (1997). Measuring quality
of life: economic, social, and subjective indicators. Social indicators Research, 40(1), 189-198.
DOI: 101023/A: 1006839511756
9. Martindale, K., Phillips, R. (2010). Applying
quality of life in mental health social work practice. Aotearoa New Zeland Social Work, 21(4),

Психично здраве и качество на живот

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

55-63.
https://anzswjournal.nz/anzsw/article/
view/261/321
McDougall, J., Wright, V., Rosenbaum,
P. (2010). The ICF model of functioning and disability: incorporating quality of
life and human development. Developmental Neurorehabilitation. 13(3), 204-211. doi:
10.3109/17518421003620525
Post, M. W. M. (2014). Definitions of Quality
of Life: What Has Happened and How to Move
On. Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation,
20(3), 167–180. http://doi.org/10.1310/sci2003167
Schalock, R. L., Brown, I., Brown, R., Cummins, R.A., Felce, D., Matikka, L., Keith, K.
D., Parmenter, T. (2002). Conceptualization,
Measurement, and application of Quality of Life
for Persons with Intellectual Disabilities: Report
of an International Panel of Experts. Mental Retardation, 40(6), 457-470
Schalock, R. L., Keith, K. D., Verdugo, M. A.,
Gómez, L. E. (2010). Quality of Life Model Development and Use in the Field of Intellectual
Disability. In Kober, R.(ed.) (2010) Enhancing
the Quality of Life of People with Intellectual
Disabilities. Social Indicators Research Series
41. DOI 10.1007/978-90-481-9650-0_2
Simeonsson, R. J. (2009). ICF-CY: A Universal
tool for documentation of disability. Journal of
Policy and Practice in Intellectual Disability,
6(2), 70-72.
Theofilou, P. (2013). Quality of life: Definition
and Measurement. Europe`s Journal of Psychology, 9(1), 150-162. doi:10.5964/ejop.v9i1.337
Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН. (2006). Достъпно на:
h t t p : / / w w w. m l s p . g o v e r n m e n t . b g / i n d e x .
php?section=CONTENT&I=647 (22.09.2016)
WHO. (2002). Towards a Common Language
for Functioning. // Disability and Health. Geneva: World Health Organization, 2002. Достъпно
на:
<http://www.who.int/classifications/icf/
training/icfbeginnersguide.pdf> (13.07.18).
World Health Organization. How to use the
ICF: A practical manual for using the International Classification of Functioning, Disability
and Health (ICF). Exposure draft for comment.
October 2013. Geneva: WHOл Достъпно на:
http://www.who.int/classifications/drafticfpracticalmanual.pdf (19.05.2018)
WHO. (1996). WHOQOL Measuring Quality of
Life, PROGRAMME ON MENTAL HEALTH,
Достъпно на: http://www.who.int/mental_
health/media/68.pdf(16.12.2016)

Психологични изследвания, Том 22, кн. 2, Август 2019 551

References
1. Tilkidjiev, N. (2006). Kachestvo na zhivot i
shtastie. [Quality of life and happiness] http://
www.omda.bg/public/institut/niki/quality_of_
life_and_happiness.htm (02.05.2016 г.)
2. Avolio, M., Montagnoli, S., Marino, M, Basso, D., Furia. G., Ricciardi, W., de Belvis, A.
G. (2013). Factors Influencing Quality of Life
for Disabled and Nondisabled Elderly Population: The Results of a Multiple Correspondence
Analysis. Current Gerontology and Geriatrics
Research.Article ID 258274, 6 pages. https://
doi.org/10.1155/2013/258274
3. Bitter, N. A., Roeg, D. P. K., van Nieuwenhuizen, C. & van Weeghel, J. (2016). Identifying profiles of service users in housing
services and exploring their quality of life and
care needs. BMC Psychiatry, 16, 419. http://doi.
org/10.1186/s12888-016-1122-0
4. Bonsaksen, T. (2012). Exploring Gender Differences in Quality of Life. Mental
Health Review Journal. 17(1), 39-49. DOI:
10.1108/13619321211231815
5. Campos, A. C. V., Ferreira, E. F., Vargas, A.
M. D., Albala, C. (2014). Aging, Gender and
Quality of Life (AGEQOL)study: factors associated with good quality of lifein older Brazilian community-dwelling adults. Health and
Quality of Life Outcomes. 12:166. https://doi.
org/10.1186/s12955-014-0166-4
6. Cardoso, G., Papoila, A., Tomé, G., Killaspy,
H., King, M. & Caldas-de-Almeida, J. M.
(2016). Living conditions and quality of care in
residential units for people with long-term mental illness in Portugal – a cross-sectional study.
BMC Psychiatry, 16, 34. http://doi.org/10.1186/
s12888-016-0743-7
7. Costanza, R., Fisher,B., Ali, S., Beer, C., Bond,
L., Boumans, R., Danigelis, N. L., Dickinson,
J., Elliott, C., Farley, J.,Gayer, D. E., Glenn,
L. MD., Hudspeth, T. R., Mahoney, D. F., McCahill, L., McIntosh, B., Reed, B., Rizvi, A. T.,
Rizzo, D. M., Simpatico T., Snapp R. (2008).
An Integrative Approach to Quality of Life
Measurement, Research, and Policy. SAPIENS
1.1. Налично на: https://sapiens.revues.org/169
(15.09.2016)
8. Diner, E., Suh, E. (1997). Measuring quality
of life: economic, social, and subjective indicators. Social indicators Research, 40(1), 189-198.
DOI: 101023/A: 1006839511756
9. Martindale, K., Phillips, R. (2010). Applying
quality of life in mental health social work practice. Aotearoa New Zeland Social Work, 21(4),

552 Mental Health аnd Quality оf Life

10.

11.

12.

13.

55-63.
https://anzswjournal.nz/anzsw/article/
view/261/321
McDougall, J., Wright, V., Rosenbaum,
P. (2010). The ICF model of functioning and disability: incorporating quality of
life and human development.Developmental Neurorehabilitation. 13(3), 204-211. doi:
10.3109/17518421003620525
Post, M. W. M. (2014). Definitions of Quality
of Life: What Has Happened and How to Move
On. Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation, 20(3), 167–180. http://doi.org/10.1310/
sci2003-167
Schalock, R. L., Brown, I., Brown, R., Cummins, R. A., Felce, D., Matikka, L., Keith, K.
D., Parmenter, T. (2002). Conceptualization,
Measurement, and application of Quality of Life
for Persons with Intellectual Disabilities: Report
of an International Panel of Experts. Mental Retardation, 40(6), 457-470
Schalock, R. L., Keith, K. D., Verdugo, M. A.,
Gómez, L. E. (2010). Quality of Life Model Development and Use in the Field of Intellectual
Disability. In Kober, R.(ed.) (2010) Enhancing
the Quality of Life of People with Intellectual
Disabilities. Social Indicators Research Series
41. DOI 10.1007/978-90-481-9650-0_2

Psychological Research, Vol. 22, Nо 2, August 2019

14. Simeonsson, R. J. (2009). ICF-CY: A Universal
tool for documentation of disability. Journal of
Policy and Practice in Intellectual Disability,
6(2), 70-72.
15. Theofilou, P. (2013). Quality of life: Definition
and Measurement. Europe`s Journal of Psychology, 9(1), 150-162. doi:10.5964/ejop.v9i1.337
16. Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН. (2006). Достъпно на:
h t t p : / / w w w. m l s p . g o v e r n m e n t . b g / i n d e x .
php?section=CONTENT&I=647 (22.09.2016)
17. WHO. (2002). Towards a Common Language
for Functioning. // Disability and Health. Geneva: World Health Organization, 2002. Достъпно
на:
<http://www.who.int/classifications/icf/
training/icfbeginnersguide.pdf> (13.07.18).
18. World Health Organization. How to use the
ICF: A practical manual for using the International Classification of Functioning, Disability
and Health (ICF). Exposure draft for comment.
October 2013. Geneva: WHOл Достъпно на:
http://www.who.int/classifications/drafticfpracticalmanual.pdf (19.05.2018)
19. WHO. (1996). WHOQOL Measuring Quality of
Life, PROGRAMME ON MENTAL HEALTH,
Достъпно на: http://www.who.int/mental_
health/media/68.pdf(16.12.2016)
Assist. Prof. Maria STOYKOVA, PhD
South-West University “NeofitRilski”
BULGARIA, Blagoevgrad 2700, 66 Ivan Michailov st.
mariastoikova234@abv.bg

Психично здраве и качество на живот
ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Том 22, Книжка 2, август 2019, 553-566
ISSN 1311-4700 (Print); ISSN 2367-9174 (Online)
http://journalofpsychology.org; e-mail: psy_research@abv.bg

Отражение на агресивните предиспозиции
върху академичната мотивация,
удовлетвореността от живота и
чувството за щастие при студенти
Гошо ПЕТКОВ, Майяна МИТЕВСКА-ЕНЧЕВА, Петя РАДЕВА
Университет по библиотекознание и информационни технологии
БЪЛГАРИЯ, София, бул. Цариградско шосе 119
g.petkov@unibit.bg, m.mitevska@unibit.bg, paradeva@mail.bg

Резюме. Проследяват се ефектите на агресивните предиспозиции по модела на Meyer Friedman &
Diane Ulmer (1984). върху академичната мотивация, измерена по скалата за академична мотивация на Гордеева, Т. О., 2014, адаптирана за българска среда от Петков, Митевска, 2017. Допълнително е изследвано и влиянието им върху удовлетвореността от живота и чувството за щастие
при студенти. Проучването е проведено върху извадка от 189 души, от които 51,9% са мъже, а
48,1% – жени, между 14 и 49 годишна възраст. Получените резултати показват значими корелации между аспектите на академичната мотивация за постижения, самоуважение и самоусъвършенстване и агресивните предиспозиции към поведение тип А. Потвърждава се допускането, че
умереният тип поведение, както и поведението тип А влияят положитерно върху академичната
мотивация. Резултате от изследването могат да се използват в сферата на образованието за
оптимизиране на междуличностната комуникация.
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Abstract. The effects of aggressive predispositions on academic motivation have been traced based on
Friedman and Rosenman’s model 1974; Friedman & Kewley, 1988, Morris, 1990, measured after Gordeeva T.O.. 2013, adapted for the Bulgarian conditions by Petkov, Mitevska, 2017. In addition, the impact
on life satisfaction and the feeling of happiness among students has been studied. The research has been
done based on the responses of 189 people, 51,9% of whom male and 48,1% female between 14 and 49
years of age. The results received demonstrate significant correlations between the aspects of academic
motivation for achievements, self-esteem and self-perfection and the aggressive behavioral predispositions
of type A. The assumption that the moderate type of behavior as well as the type A behavior positively affect academic motivation has been confirmed. The research results can be used in the sphere of education
in order to optimize the interpersonal communication.
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Психично здраве и качество на живот

Увод
С натрупването на достатъчно информация за функционирането на социалния
организъм се открива възможност да се
разкрият елементите на агресивните предиспозиции, връзките и зависимостите с
личностните и мотивационните фактори
и да се създадат относително стройни теории, които достоверно да описват процесите и да дават решения на възникващите
въпроси.
Друг аргумент за изследване на агресивните предиспозиции е, че те в дълбочина и многоаспектно обясняват определени социални процеси. Също така по
неоспорим начин очертават отличителните признаци в контекста на академичната
мотивация, удовлетвореността от живота
и субективното възприемане на щастието.
Различният тип инструментариум и неговата комбинация, използван в изследването, разкрива нови възможности за развитие
на образователната среда.
Проучените литературни и електронни източници, публикувани в последните
години, в това число и работите на представители на българската психологическа
школа, по-конкретно на изследователи в
областта на психология на личността и социалната психология дават възможност за
нови насоки в изследванията в тази област.
Следователно, отражението на агресивните предиспозиции върху академичната
мотивация, чувството за щастие и удовлетвореността от живота е актуален проблем.
Ето защо изследването е ориентирано към
това да се установи каква е взаимовръзката
между посочените конструкти. Също така,
дали те наистина допринасят за едни или
други прояви на индивида и може ли знанието за тях да се използва за прогнозиране на поведението му.

1

2
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Агресивните предиспозиции сами по
себе си не могат да бъдат достатъчно условие за определено поведение, тъй като
има и много други фактори, които трябва
да се отчетат. Те се отнасят до фактори от
външната и вътрешната среда на индивида – икономически, законодателни, личностни, семейни и др. Агресията, както
и академичната мотивация действат едновременно с тези фактори и решаващ е
този, който допринася за удовлетвореност
и субективно щастие. В този случай се отчита сложността на агресивните предиспизиции. Изследването им се очертава в
две направления: изследване на агресията,
нейната структура и функции и на второ
място – изследването на взаимовръзките и
взаимодействията на агресивните предиспозиции с други конструкти.
А. Бандура (Bandura 1973: 54), от гледна точка на теорията за социалното учене,
определя агресията като поведение, изпълнено извън социално одобрената роля.
Някои изследователи разглеждат част от
агресивните действия като тактики за борба и постигането на победа в някакъв социален конфликт (Pruitt, Mikolic, Pierce &
Keating 1993: 73). При дефинирането на агресията Барон (Baron 1977: 33) твърди, че:
агресията е всяка форма на (1) поведение,
насочено към (2) целта да се навреди или
да се нарани друго живо същество, което
е (3) мотивирано да избегне такова отношение. Значимостта на този въпрос засяга
субективното благополучие и чувството
за щастие като критерии за психическо
здраве и хармонично развитие на човека.
Субективното благополучие и чувството
за щастие се приемат като едни от найважните интегративни психически образования, определящи различни аспекти
на отношенията на човека със социалната
среда (В. Ю. Бессонова1, Л. В. Куликов2,

Бессонова, Ю. В. О структуре психологического благополучия / Ю.В. Бессонова //Психологическое
благополучие личности в современном образовательном пространстве: сб. статей / Составитель:
Ю. В. Братчикова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед.ун-т, 2013. – С. 30–35.
Куликов, Л. В. Детерминанты удовлетворенности жизнью // Общество и политика / ред. В. Ю. Большаков. – СПб.: Изд-во СПб ГУ, 2000. – С. 476–510.
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R. Buchanan3, G. Bowen4, E. Diener5, C. D.
Ryff 6, A. Yang7 и др.). Студентският период
е от онези периоди в живота на индивида,
в които се изграждат нови взаимодействия
със социалната среда и със самия себе си
и в същото време е уязвим период за въздействие и на някои негативни фактори
при формирането на взаимоотношенията
с действителността. По тази причина изследването на проблема за агресивните
предиспозиции, психическото благополучие и чувството за щастие в академична
среда и връзката им с академичната мотивация се определя като важно и с актуално
звучене.
Изследването на субективното благополучие и чувството за щастие в академична
среда е актуално и поради възможността
да подпомогне определянето на съдържанието на психологическата помощ и психолого-педагогическите мероприятия за
поддържане на високо ниво на субективно
благополучие и чувство за щастие при студенти.
С термина щастие С. Любомирски определя преживяването на радост, удовлетворение или благополучие в съчетание с
усещането, че животът е хубав, че той има
смисъл и щастието се състои в това, животът да се живее. Стабилната представа на
човека за собствените му характеристики
и интереси е от голямо значение за високата степен на академична мотивация и поддържане на удовлетвореност от живота и
психично здраве. Оценките на равнището
на академичната мотивация са от значение
и при управлението на учебния процес и
планиране и въвеждане на нови форми на
обучение.
3

4

5

6

7
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Използвани методи
Изследвани лица. Настоящето проучване е проведено през 2018 г. Изследването включва 189 души, от които 98 мъже
(51,9%) и 91 жени (48,1%), между 19 и
49-годишна възраст (x = 28,80, SD = 8,03).
За целта на изследването участниците
са разделени в три възрастови групи: до
25-годишна възраст (41,3%), между 25 и
35-годишна възраст (36,5%) и над 35-годишна възраст (22,2%). Според настоящето си местоживеене в София живеят 57,1%
от респондентите, а останалите 42,9% – в
населени места извън столицата.
Приложени са редица статистически
методи: дескриптивна статистика, t-тест,
корелационен анализ и др. Данните са обработени с IBM SPSS Statistics 21.
Инструментариум. Въпросник за диагностициране на агресивните предиспозици
(Friedman, М, Ulmer, D. 1984), където е използвана 5-степенна скала за начина на реагиране като поведение тип А, поведение
тип Б или умерена смес от двата поведенчески стила (1 = изобщо не е вярно за мен;
2 = много рядко е вярно за мен; 3 = понякога е вярно за мен; 4 = обикновено е вярно
за мен; 5 = винаги е вярно за мен.
Множество изследвания показват, че хората с поведение тип А имат няколко общи
черти като: времеви натиск, съревнователност, враждебност, потребност от контрол
(Westra & Kuiper 1992:78). Оказва се, че
хората с поведение тип А действат по-агресивно към околните, за да им причинят
болка и страдание, както показва изследване на Р. Барон (Baron 1989: 98, цит. по
Baron & Byrne 1991 : 422-423) през 1989 г.

Positive Psychology Progress: Empirical Validation of Interventions / M. E. P. Seligman, T. A. Steen,
N. Park, C. Peterson // American Psychologist. – 2005. – Vol. 60. – No. 5. – P. 410-421.
Positive education: Positive psychology and classroom interventions / M. E. P. Seligman, R. M. Ernst,
J. Gillham et al. // Oxford Review of Education. – 2009. – Vol. 35. – P. 293-311.
Diener, E.; Seligman, M. E. P. (2004). “Beyond money: Toward an economy of well-being”. Psychological
Science in the Public Interest. 5: 1-31. doi:10.1111/j.0963-7214.2004.00501001.x
Ryff , C. D. The contours of positive human health / C.D. Ryff, B. Singer // Psychological Inquiry. – 1998.
– Vol. 9. – P. 1-28.
Yang, W., Stokes, G. & Hui, C. H. (2005). Cross-cultural validation of Holland’s interest structure in Chinese population. Journal of Vocational Behavior, 67, 373-396.
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Вредните последици на този поведенчески
модел се наблюдават във всички култури.
Избраният диагностичен инструмент за
изследване на академичната мотивация е
изграден върху концепцията за съществуването на вътрешна и външна мотивация,
както и за амотивация. Използвана е оригиналната методика „Скала за академична
мотивация“, разработена от Т. Гордеева
(Гордеева 2014.), адаптирана в български условия от Петков, Митевска-Енчева,
2017. Различните типове мотивация са изведени във връзка с потребностите от академична дейност (потребност от познание,
постижения, саморазвитие), а също така и
външни по отношение на потребностите на
личността от автономия и уважение. Факторният анализ потвърждава наличието на
седем независими скали, които характеризират трите типа вътрешна мотивация (от
познание, постижения, саморазвитие), три
типа външна академична мотивация (мотивация за самоуважение, интроектирана,
външна) и амотивация.
Приложеният въпросник се състои от
седем скали:
1. Скала „Когнитивна мотивация“, която
измерва стремежа за научаване на новото, вникване в наученото, свързано с
преживяване на интерес и удоволствие
от процеса на познанието.
2. Скала „Мотивация за постижения“ – измерва стремежа да се постигнат максимално високи резултати при ученето, да
се изпита удоволствие от решаването на
трудни задачи.
3. Скала „Мотивация на самоусъвършенстването“ – измерва стремежа към
развитие на способностите, потенциала на учащия се в рамките на учебната дейност, постигане на усещането за
майсторство и компетентност.
4. Скала „Мотивация на самоуважението“
– измерва желанието да се учи, поради
усещането за собствена значимост и за
8
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по-висока самооценка, свързани с постиженията в ученето.
5. Скала „Интроектирана мотивация“ –
измерва подбудите към учене, които се
диктуват от усещането за срам и чувство на дълг пред себе си и другите значими хора.
6. Скала „Екстернална мотивация“ – оценява ситуацията на принуда към извършването на учебна дейност, която
се дължи на необходимостта от това да
се следват изискванията на социума, за
да се избегнат от учащия се възможни
проблеми, при това потребността от автономия се фрустрира максимално.
7. Скала „Амотивация“ – измерва отсъствието на интерес и смисъл от учебната
дейност.
Третият въпросник измерва щастието
(Subjective Happines Scale – SHS – скала на
субективно щастие) и е създаден от С. Любомирски и Лепър (Lyubomirsky & Lepper:
1999), адаптиран за българския социокултурен контекст (Ivanova et al. 2015) и е една
от най-популярните методики за психологично оценяване на щастието. Тя е методика от скрийнингово ниво на психологично оценяване, съдържа 4 айтема с петстепенна скала за оценка с високо ниво на
надеждност (α = 0,786) и оценява общото
субективно възприятие на щастието от даден човек. Общата „философия“ на методиката и конструкта „щастие“ се основава
на т.н. „субективен“ подход, т.е. разглежда
щастието не от „обективна“ позиция (напр.
количествено измеримо материално благополучие, доходи, здравен статус и др.
под.), а разглежда щастието от гледна точка на субективното преживяване и оценка
на самия респондент. Едно от най-силните
влияния върху щастието оказват социалните взаимоотношения.
Четвъртият въпросник е създаден от
Pavot, W. G., Diener, E., Colvin, C. R., &
Sandvik, E. (1991)8 и измерва субективното

Pavot, W. G., Diener, E., Colvin, C. R. & Sandvik, E. (1991) Further validation of the Satisfaction with Life
Scale: Evidence for the cross-method convergence of well-being measures. Journal of Personality Assessment, 57, 149-161.

560 Mental Health аnd Quality оf Life

благополучие. Скалата се състои от 5 твърдения, конструирана да измерва общите
мисловни преценки за удовлетвореността
от живота. Участниците отбелязват доколко са съгласни или не с всяко от петте
твърдения като ползват скала от 7 точки
(7 – „Напълно съгласен“ до 1 – „Напълно
несъгласен“). Структурата на субективното благополучие е замислена като конструкт, състоящ се от два основни компонента: емоционален или още компонент
на въздействието и оценъчен или още мисловен компонент (Diener 1984; Veenhoven,
1984). Оценъчният компонент също така
се свързва с удовлетвореността от живота
(Andrews & Withey 1976). Въпреки, че компонентът на въздействието на субективното благополучие се радва на значително
внимание от страна на изследователите,
оценъчният компонент общо взето се пренебрегва. Скалата за удовлетвореност от
живота (SWLS; Diener, Emmnos, Larsen,
& Griffin 1985) е разработена като скала
за измерване на оценъчния компонент на
субективното благополучие. Докладва се
за две изследвания, създадени за да потвърдят (валидират) Скалата за удовлетвореност от живота. Доклади от колегията,
измерване на паметта и клинични таблици
са използвани като външни критерии за потвърждение. Представени са свидетелства
за надеждността и валидността на Скалата „Удовлетвореност от живота“, като
приложимостта й е сравнена с други съществуващи скали в тази област. Скалата
„Удовлетвореност от живота“ се представя
за валидна и надеждна мерна единица на
удовлетвореността от живота, подходяща
за ползване сред широк кръг от възрастови
групи и приложения, което спестява много
от времето за интервюиране и ресурси в
сравнение с други начини за измерване на
удовлетвореността от живота. В допълнение, силното единство при докладване на
измерванията на субективното благополучие и удовлетворението от живота осигурява непоклатимо свидетелство за това, че
субективното благополучие е сравнително
глобален и стабилен феномен, а не само
моментна преценка, базирана на откъслеч-
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ни влияния (Pavot & Diener 1993). Скалата
„Удовлетвореност от живота“ е разработена за оценяване на удовлетвореността от
живота на участниците в проучването като
цяло. Скалата не оценява удовлетвореността от области на живота като здравето или
финансите, а позволява на участващите в
допитването да интегрират и преценят тези
области както намерят за добре. Удовлетвореността от живота, измерена с помощта
на Скалата „Удовлетвореност от живота“
демонстрира висока степен на времева стабилност, и все пак Скалата показва и достатъчна чувствителност, за да бъде евентуално ценен източник за определяне на
промени в удовлетвореността от живота по
време на клинична намеса (Diener, Sandvik,
Seidlitz, Diener 1993). За да се разберат резултатите от удовлетвореността от живота
е добре да се осъзнаят някои компоненти,
които влияят на удовлетвореността на хората. Хората, които са най-удовлетворени
от живота имат близки и подкрепящи ги
семейства и приятели, докато онези, които
нямат близки приятели или семейства имат
склонност да не бъдат доволни. Разбира
се, загубата на близък приятел или член на
семейството може да причини неудовлетвореност от живота, като може да отнеме
доста време на човек да се възстанови от
загубата.
Високата надеждност и доказаната валидност на описаните по-горе инструменти позволи да се пристъпи към измерване и
анализ на изследваните конструкти.

Резултати
Изследването на посочената по-горе извадка, достатъчна по обем и балансирана по
полов признак даде възможност да се провери хипотезата за влиянието на агресивните предиспозиции върху академичната
мотивация, удовлетвореността от живота
и субективното възприемане на щастието.
Анализът на данните показа, че удовлетвореността от живота е конструкт, чийто прояви не се влияят от агресивните предиспозиции на индивида. Очевидно е необходим
друг подход, други методи и по-различен
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дизайн на изследването за установяване на
неговите предиктори. Това обаче не е предмет на настоящия доклад.
По отношение на нивото на агресивност беше установено, че то е по-високо
при жените (табл. 1). Дори само в обособената група на лицата с поведение тип
А жените са два пъти повече от мъжете,
въпреки че, доколкото всички са с високи балови стойности, между половете в
групата на лицата с поведение тип А няма
статистически значими различия по отношение на агресията.

Проучването за влиянието на агресията
върху различните аспекти на академичната
мотивация създаде възможност да се обяснят някои от ефектите, наблюдавани в академичната среда (фиг. 1).
От фигурата е видно, че някои от взаимовръзките на агресията с аспектите на
академичната мотивация са от умерени до
силни. При лицата с поведение тип А, при
които агресията е с много високи балови
стойности, корелациите са от умерени до
силни, за разлика от корелациите при лицата с умерена агресия, при които взаимо-

Таблица 1
Различия в агресията между мъже и жени (обща извадка)
Table 1
Differences in aggression between men and women (general sample)
N

M

SD

Мъже

Пол

98

46.66

8.74

Жени

91

49.33

10.62

F

Sig.

3.57

.060

Фигура 1. Влияние на агресията върху мотивацията при
лица с поведение Тип А и лица с умерена агресия
Figure 1. Impact of aggression on motivation in subjects with
Type A behavior and with moderate aggression
Забележка: Коефициентите на първия ред се отнасят за лицата с поведение Тип А, а на втория ред се отнасят за лицата с умерени нива на агресията.
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връзките с всички аспекти на академичната мотивация са незначителни. Изключение прави взаимовръзката с мотивацията
на самоуважението, т.е. отсъствието на агресивни прояви в поведението стимулира
желанието да се учи, засилва чувството за
лична значимост и поражда необходимост
от повишаване на собствените постижения. Изглежда агресивните лица отместват
акцента от собствената си значимост, основана на лични качества и успехи, върху
постигнатото в резултат на насилието над
другите, доколкото при тях повишаването
на стойностите на агресивните предиспозиции води до занижаване на мотивацията
на самоуважението.
Изследването показва, че единствено
амотивацията не се повлиява от нивото
на агресивност. Очевидно отсъствието на
интерес към учебната дейност и невъзможността да се осмисли процеса на научаване

Psychological Research, Vol. 22, Nо 2, August 2019

се повлиява от други фактори, които обаче
не са обект на настоящето изследване.
Анализът на данните в търсене на полови различия в процеса на повлияване на
академичната мотивация от агресивните
предиспозиции при мъжете и при жените
доведе до извода, че различия съществуват
и че наличието на агресивни предиспозиции по различен начин повлияват отделни
аспекти от мотивацията при двата пола.
Както се вижда от фигурата, мотивацията
за постижения при жените не се повлиява
от агресивните предиспозиции, за разлика
от мъжете, при които се оказва, че по-агресивните мъже притежават по-високи нива
на мотивация за постижение. Докато при
мъжете агресията снижава мотивацията
за самоусъвършенстване, то при жените я
усилва. Възможно е, въпреки че в настоящото изследване липсват директни потвърждения за подобно твърдение, поради

Фигура 2. Влияние на агресията върху аспектите на мотивацията
при мъже и при жени
Figure 2. Impact of aggression on aspects of motivation in men and
women
Забележка: Коефициентите на първия ред се отнасят за изследваните мъже, а на втория ред се отнасят за изследваните жени.
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особеностите на културния контекст, в който функционират жените да се приема за
оптимално съчетанието между стремежа
към развитие на способностите и личния
потенциал чрез учене, с известна доза агресивност, която да осигури личната изява
и изтъкване на собствената компетентност
над тази на мъжете. Подобни ефекти се
забелязват и по отношение на амотивацията. При бъдещи проучвания следва да се
провери хипотезата за възможните фактори, довеждащи до липсата на интерес към
учебния процес, доколкото амотивацията
не би следвало да се разглежда като аспект
на мотивацията, а като отделен конструкт с
определен континуум.
При жените агресията, очевидно приета
за проява нетипична за тях, усилва чувството за срам и дълг пред значимите други, т.е.

усилва интроектираната мотивация, докато
при мъжете ефектът е точно обратен, интроектираната мотивация се снижава при
лицата с висока агресивност (фиг. 2).
Резултатите от обявеното в началото на
доклада намерение да се провери връзката
между субективното възприемане на щастието с агресивните предиспозиции са показани в следващата таблица 2.
Проверката е извършена върху двете
групи изследвани лица, тази на мъжете и
групата на жените. Оказва се, че мъжете с
притежавани по-високи нива на агресивни предиспозиции субективно се чувстват
по-щастливи от останалите. Това в някаква степен подкрепя изводите, направени
по-горе за ролята на агресията в контекста
на българската култура. При жените обаче, преживяването на щастие не се осно-

Таблица 2
Субективно възприемане на щастието при лица от двата пола с
различни нива на агресия
Table 2
Subjective perception of happiness in persons of both sexes with
different levels of aggression
Агресия

Мъже
M

SD

Поведение тип А

16.31

2.70

Поведение тип Б

14.75

1.50

Умерена група

14.34

2.53

Жени
F

3.97

Sig.
.022

M

SD

14.11

3.44

15.00

0.82

14.39

2.73

F

Sig.

.14

.867

Таблица 3
Различия при някои от аспектите на академичната мотивация,
според нивата на притежаваните агресивни предиспозиции
Table 3
Differences in some aspects of academic motivation, according to
the level of aggressive predisposition possessed
Аспекти на
мотивацията
Мотивация
за постижения
Мотивация за
самоусъвършенстване

Поведение
тип А
Поведение
тип А

Субективно възприемане
на щастието

Поведение
тип А

Агресия

M

SD

15.48

3.32

16.32

3.08

15.52

3.11

Агресия
Поведение
тип Б
Поведение
тип Б
Умерена
агресивност

M

SD

Sig.

12.25

5.87

.018

13.50

5.21

.022

14.37

2.63

.045
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вава на притежаваните в различна степен
агресивни предиспозиции. Очевидно те
основават щастието си на други фактори,
въпреки че, макар и незначимо, жените с
по-високи нива на притежаваните агресивни предиспозиции от групата на изследваните лица с поведение тип А, преживяват
по-ниски нива на щастие.
В следващата таблица са експлицирани
резултатите от проверката за различията в
нивата на някои от мотивационните аспекти на изследваните лица, според притежаваните агресивни предиспозиции. Показани са само тези, чиито различия са статистически значими.
Фактите, получени в настоящото изследване и показани в таблицата са следните: лицата с поведение тип А демонстрират по-високи нива на мотивацията за
постижения и мотивацията за самоусъвършенстване. Те притежават и по-високи нива на субективното възприемане на
щастието.

Изводи
На този етап, поради ограничения характер на изследването, би било най-малкото
неточно да се интерпретира наличието на
вероятно множество фактори, довели до
показаните в доклада резултати. Констатациите обаче са важни за ориентиране в
ситуацията и при планирането на бъдещи
изследвания за търсене както на източниците на наблюдаваните ефекти, така и за
определяне на силата им на влияние.
Агресията е съпътстващ живота на хората фактор. Очевидно е, че тя влияе върху значителна част от техните поведения,
прилагана понякога и като средство за
постигане на жизнените им цели в иначе
издържани в морално отношение жизнени
планове. Ето защо, познаването на агресивните предиспозиции и начините им на
влияние върху индивидуалното поведение дава възможност за реализирането на
ефективни реакции спрямо агресивните
действия, както и за планиране и реализиране на програми за снижаване и контрол
на агресията. Казаното дотук навежда на
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мисълта, че на представеното изследването
може да се гледа като на опит за подпомагане на този процес.
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Резюме. Целта на изследването е да се адаптира за условията на българския език и култура въпросникът за изследване на възприеманите бариери пред здравословното хранене и физическата
активност – Perceived Barriers to Healthy Eating and Physical Activity (Welsh et al. 2012). Анализът на психометричните характеристики на българската версия на въпросника е извършен по
данни от онлайн тестирането на 368 изследвани лица – 140 мъже и 224 жени, – на възраст
17–74 г. Приложен е експлораторен факторен анализ, корелационен анализ, анализ на вътрешната консистентност, тест на Колмогоров-Смирнов, описателна статистика, еднофакторен
и двуфакторен дисперсионен анализ. Българският вариант на скалата се състои от 22 айтема.
Обособяват се 6 фактора – Недостатъчна регулация на храненето (α = 0,85). Недостатъчна
мотивация за спортуване (α = 0,87), Недостатъчни знания (α = 0,76), Недостатъчни умения за
спортуване (α = 0,74), Недостатъчна социална подкрепа (α = 0,78), Липса на време (α = 0.73).
Вътрешната консистентност на цялата скала е висока (α = 0,90). Предлаганата българска версия на Скалата за изследване на възприеманите бариери пред здравословното хранене и физическата активност се характеризира с приемливи психометрични показатели, което позволява
да се използва като инструмент при изследвания на психологическите фактори, влияещи върху
здравословния начин на живот и особено върху редуцирането и поддържането на теглото. Прилагането на теста ще подобри ефективността на терапевтичните методи за регулиране на
телесното тегло.
Ключови думи: възприемани бариери; физическа активност; здравословно хранене; психология на
здравето.
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Abstract. The aim of the study is to adapt the questionnaire “Perceived Barriers to Healthy Eating and
Physical Activity” (PB-39; Welsh et al., 2012) to Bulgarian language- and cultural specifics. The analysis
of the psychometric characteristics of Bulgarian version of PB-39 is carried out on the data of online
study of 368 subjects – 140 males and 224 females aged 17-74. The statistical analysis included: explorative factor analysis, correlation analysis, item analysis, Kolmogorov-Smirnov test, descriptive statistics,
ANOVA. The Bulgarian variant of the scale consists of 22 items and 6 subscales – Lack of eating selfcontrol (α = 0,85), Lack of exercise motivation (α = 0,87), Lack of knowledge (α = 0,76), Lack of exercise
skills (α = 0,74), Lack of social support (α = 0,78). Lack of time (α = 0.73). The reliability of PB-22 is
high (α = 0,90). In conclusion, Bulgarian version of “Perceived Barriers to Healthy Eating and Physical
Activity” questionnaire has sound psychometric characteristics that enable its use for studying psychological factors influencing healthy living and especially weight reduction and maintenance. The application of PB-22 is supposed to improve the effectiveness of the therapeutic methods for weight management.
Keywords: perceived barriers; physical activity; exercise; healthy eating; health psychology.
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Психично здраве и качество на живот

Съществуват убедителни доказателства, че
трайни промени в хранителните навици (в
съответствие с препоръките за здравословно хранене) и включването на адекватна
физическа активност са свързани с по-добър контрол върху телесното тегло и пониска заболеваемост и смъртност от хронични неинфекциозни заболявания (Ford
et al. 2009). В същото време множество
изследвания сочат, че придържането към
препоръките за здравословен начин на живот е трудно в дългосрочен план (Jeffery et
al. 2000; Tulloch et al. 2013). Ефективността
на програмите за отслабване по отношение
на задържането на постигнатата редукция
в дългосрочен план е много ограничена.
Едно възможно обяснение за това ограничение е, че хората се сблъскват със значителни пречки за промяна на хранителните
и двигателните си навици, а също и за поддържане на промените в дългосрочен план.
Познаването и по-доброто разбиране на
бариерите, които индивидите възприемат,
когато се опитват да водят здравословен
начин на живот, могат да улеснят разработването на по-ефективни интервенции
(Welsh et al., 2012).
Lappalainen et al. (1997) описват 9 групи затруднения, които гражданите на страните от ЕС възприемат като бариери пред
придържането към здравословно хранене.
Най-често съобщаваните затруднения са:
липса на време, недостатъчен самоконтрол, недостатъчни знания и умения, липса
на социална подкрепа.
В литературата не бяха открити данни от предишни изследвания на бариерите пред придържането към здравословен
начин на живот у нас. Не ни е известна и
адаптация на въпросник за изследване на
този вид бариери, което именно насочи
вниманието ни към необходимостта да се
предприеме подобна адаптация.

Методика
Целта на настоящото изследване е да се
адаптира за условията на българския език
и култура въпросникът за изследване
на възприеманите бариери пред здраво-
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словното хранене и физическата активност – Perceived Barriers to Healthy Eating
and Physical Activity (PB-39) – Welsh et al.
(2012).
Оригиналната форма на въпросника
се състои от 15 айтема и е разработена от
Jeffery et al. (1993) за измерване на практическите бариери пред придържането
към лечението сред 202 възрастни мъже
и жени, при проучване за загуба на тегло,
като се сравняват ефектите от стандартното поведенческо лечение и от лечението с
осигуряване на храна и парични стимули.
Въпросникът за изследване на бариерите
по-късно е разширен от други изследователи (Andajani-Sutjahjo et al., 2004; Burke et
al., 2008).
Като отчитахме възможните социокултурни различия на българската популация, за целите на настоящето изследване
избрахме не съкратената (с помощта на
факторен анализ) версия от 15 айтема, а
пълната първоначална версия на въпросника, използван от авторите в изследването Lose It Forever (LIFE) и представен в
онлайн-версията на статията (Welsh et al.,
2012). Въпросникът РВ-39 съдържа 39 айтема и петстепенна скала за оценка Ликертов тип от 1. Абсолютно невярно за мен, до
5. Абсолютно вярно за мен.
Процедурата на българската адаптация
на въпросника е извършена с придържане
към изискванията, посочени от Wild et al.
(2005). Данните са получени чрез онлайнтестиране на лица, доброволно съгласили
се да вземат участие в проучването. В изследването са включени всички лица, които са се отзовали на обявите, публикувани
в социалните мрежи. Анализът е извършен
на базата на извадка от 368 изследвани
лица, на възраст 17–74 години. Изследването е анонимно, като респондентите посочват своя пол, възраст, височина и тегло.
Последните две характеристики дават възможност да се изчисли Индексът на телесна маса (ИТМ), като теглото, измерено в
килограми, се разделя на ръста на квадрат,
измерен в метри.
Приложени са следните статистически
подпрограми на SPSS 21: експлораторен
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факторен анализ, корелационен анализ, айтем-анализ, тест на Колмогоров-Смирнов,
еднофакторен и двуфакторен дисперсионен анализ.

Таблица 3
Разпределение на изследваните лица
според индекса на телесна маса
Table 3
Distribution of subjects by BMI

Анализ и обсъждане на
резултатите

Група според ИТМ

Таблица 1
Разпределение на изследваните лица по пол
Table 1
Distribution of subjects by sex
Брой

%

мъже

140

38,04

жени

224

60,87

4

1,09

368

100

липсващи
общо

Брой

%

17–29 години

69

18,8

30–44 години

192

52,2

45–65 години

91

24,7

над 65 години

12

3,3

4

1,1

368

100

Общо

14

3,8

Нормално тегло

139

37,8

Наднормено тегло

114

31

Затлъстяване 1-ва степен

50

13,6

Затлъстяване 2-ра степен

23

4,1

Затлъстяване 3-та степен

15

4,1

липсващи

13

3,5

368

100

Общо

Таблица 2
Разпределение на изследваните лица по
възрастова група
Table 2
Distribution of subjects by age groups

липсващи

%

Поднормено тегло

Разпределението на изследваните лица по
пол, възраст и ИТМ е представено в табл.1,
табл. 2 и табл. 3.

Пол

Брой

За разкриване на факторната структура на теста е приложен експлораторен
факторен анализ по метода на главните
компоненти и последваща Варимакс ротация. Първоначалното решение разкри
осем фактора с факторно тегло по-голямо
от единица, обясняващи 65,78% от общата

дисперсия. Високите факторни тегла на някои айтеми по повече от един фактор след
Варимакс ротация наложи изключването
им от въпросника. След повторно проведен
факторен анализ се наложи изключване на
други айтеми по същата причина.
В резултат на тези процедури са запазени 22 айтема, които обособяват 6 фактора
– за разлика от получената от Welsh et al.
(2012) версия, която включва 15 айтема и 3
фактора. Българският вариант се различава от варианта на Welsh et al. (2012) както
по броя на включените айтеми, така и по
обособяващите се подскали. Тези различия
вероятно се дължат на рестриктивния подбор на изследваните лица в проучването на
Welsh et al (2012) – а именно, само с ИТМ
между 30 и 40 (т.е., затлъстяване І и ІІ степен). В същото време нашето изследване
включва лица с широк обхват на ИТМ – от
поднормено тегло до затлъстяване ІІІ степен. Това дава възможност въпросникът да
получи по-широко приложение, вместо да
бъде прилаган единствено при изследване
и лечение на затлъстяването.
За разкриване на факторната структура на теста е приложен експлораторен
факторен анализ по метода на главните
компоненти и Варимакс ротация. Първо-
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началното решение разкри осем фактора
с факторно тегло по-голямо от единица,
обясняващи 65.78% от общата дисперсия.
Премахнати бяха айтемите с много ниско
факторно тегло. Високите факторни тегла
на някои айтеми по повече от един фактор
след Варимакс ротация наложи изключването им от въпросника. След повторно
проведен факторен анализ се наложи изключването на други айтеми по същата
причина.
В резултат на тези процедури са запазени 22 айтема, които обособяват 6 фактора.
Полученият окончателен вариант на теста
съдържа следните айтеми – № 4, 7, 8, 9, 11,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 29, 33,
34, 36, 37, 38, 39 (номерация според оригиналния въпросник).
Получените 6 фактора обясняват
66,20% от дисперсията. Първият фактор
със собствено тегло 7,77 изчерпва 16,44%
от общата дисперсия, вторият фактор с
факторно тегло 2,02 обхваща 13,82% от
дисперсията, третият фактор с факторно
тегло 1,80 обяснява 10,88% от общата дисперсия, четвъртият фактор с факторно тегло 1,43 обяснява 10,18% от дисперсията,
петият фактор с факторно тегло 1,18 обяснява 7,53% от дисперсията и последният
шести фактор, който е със собствено тегло
1,03 изчерпва 7,35% от общата дисперсия.
Шестте идентифицирани фактора съответстват на шестте подскали на въпросника (номерацията на айтемите е според оригиналния вариант на въпросника с 39 айтема – Welsh et al., 2012) – табл. 4 и табл. 5:
 1 фактор – Недостатъчна мотивация за
спортуване
– обхваща айтеми № 4, № 13, № 18,
№ 38, № 39
Алфата на Кронбах при тази скала е висока – 0.868
 2 фактор – Недостатъчен самоконтрол
върху храненето
(импулсът за хранене е толкова силен,
че самоконтролът е недостатъчен или
не успява да се осъществи) – айтеми
№ 7, № 9, № 11, № 15, № 19.
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Алфата на Кронбах при тази скала е висока – 0.846
3 фактор – Недостатъчни умения за
спортуване (недостатъчни двигателни
умения и липса на подходяща екипировка).
Тази скала обхваща айтеми № 8, № 16,
№ 17, № 22 .
Алфата на Кронбах при тази скала е
приемлива – 0.735
4 фактор – Недостатъчни знания
Скалата включва айтеми № 33, № 34,
№ 36, 37.
Алфата на Кронбах при тази скала е
приемлива – 0.755
5 фактор – Недостатъчна социална подкрепа
(приятелите и близките на респондента
не подкрепят промени в хранителните и
двигателните му навици).
Скалата включва айтеми № 20, № 23
Алфата на Кронбах при тази скала е
приемлива – 0.780
6 фактор – Липса на време
Скалата включва айтеми № 25, № 29
Алфата на Кронбах при тази скала е
приемлива – 0.732

Алфата на Кронбах за цялата скала
(PB-22) е 0,901, като премахването на нито
един от айтемите не би довело до повишаване на тази стойност.
Факторните тегла на айтемите (след Варимакс ротация) са представени в табл. 4.
Номерацията е според оригиналния вариант на въпросника.
Средните стойности, стандартните отклонения и другите показатели, включени
в описателната статистика, са представени
в табл. 6. С цел сравнимост на бала по отделните скали сме представили средната
стойност на айтемите по всяка от скалите.
Както се вижда от табл. 6, участниците
в настоящото изследване възприемат като
най-сериозно препятствие недостатъчната
мотивация за спортуване (M = 3.09). Като
най-ниско оценена бариера са посочени
недостатъчните знания (M = 2.00).
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Таблица 4
Факторни тегла по петте фактора на PB-22 (след Варимакс ротация)
Table 4
Factor loadings (after Varimax-rotation)
Фактор
1
Айтем 38
Айтем 4
Айтем 39
Айтем 18
Айтем 13
Айтем 11
Айтем 15
Айтем 9
Айтем 19
Айтем 7
Айтем 17
Айтем 16
Айтем 8
Айтем 22
Айтем 36
Айтем 37
Айтем 33
Айтем 34
Айтем 20
Айтем 23
Айтем 25
Айтем 29

2

3

4

5

6

,804
,761
,749
,702
,658
,826
,777
,743
,726
,592
,769
,746
,643
,584
,854
,755
,641
,490
,876
,866
,841
,769

Забележки: Факторни тегла под 0.3 са пропуснати; нулите пред десетичните
запетаи са пропуснати.

Таблица 5
Коефициенти алфа на Кронбах за отделните субскали на PB-22
Table 5
Internal consistency of PB-22 scales (Alpha Cronbach)
Бр. айтеми

Алфа на
Кронбах

Недостатъчна мотивация за спортуване

5

0,868

Недостатчна регулация на храненето

5

0,846

Недостатъчни умения за спортуване

4

0,735

Недостатъчни знания

4

0,755

Недостатъчна социална подкрепа

2

0,780

Липса на време

2

0,732

Субскали
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Таблица 6
Резултати от вариационния анализ на PB-22
Table 6
Descriptive statistics of PB-22 scales
Скала

N

Mean

SD

Maximum

Minimum

Range

1.

Недостатъчна мотивация за
спортуване

368

3,09

1,10

5,00

1,00

4,00

2.

Недостатъчна регулация на
храненето

368

2,97

1,03

5,00

1,00

4,00

3.

Недостатъчни знания

368

2,00

0,86

5.00

1,00

4,00

4

Недостатъчни умения за спортуване

368

2,53

0,93

5,00

1,00

4,00

5

Недостатъчна социална подкрепа

368

2,13

1,02

5,00

1,00

4,00

6

Липса на време

368

2,69

1,10

5,00

1,00

4,00

Бариери – общо

368

2,64

0,72

4,55

1,00

3,55

Възприемани бариери (РВ-22)
Mean = 75,98
Std. Dev. = 15,866
N = 368

50

Честота

40

30

20

10

0

,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Фигура 1. Разпределение на бала по скалата за възприемани бариери PB-22
Figure 1. Distribution of the score on PB-22
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Таблица 7
Корелации между подскалите на РВ-22
Table 7
Correlations between scales of PB-22
Скали

1

1. Недостатъчна мотивация за спортуване
2. Недостатъчна регулация на храненето
3. Недостатъчни знания

2

3

4

5

6

PB-22

,512** ,432** ,555** ,219** ,356**

,756**

,446** ,327** ,224** ,416**

,721**

,379** ,276** ,468**

,723**

,258** ,335**

,677**

,200**

,531**

4. Недостатъчни умения за спортуване
5. Недостатъчна социална подкрепа
6. Липса на време

,689**

Забележки: Пропуснати са нулите пред десетичните запетаи; ** p < 0.01.

Разпределението на общия бал по съкратения вариант на скалата за възприемани бариери (PB-22) не се различава
статистически значимо от нормалното
(Фиг. 1); резултатът от теста на Колмогоров-Смирнов е статистически незначим:
D (368)=0,578, p = 0,892.
Корелациите между субскалите са представени в табл. 7.
Отделните скали корелират помежду си
слабо до умерено (от 0,200 до 0,555). Найсилна е зависимостта между Недостатъчна мотивация за спортуване и Недостатъчни умения за спортуване (r = 0,555), следователно позитивна промяна в единия от
двата с висока вероятност може да доведе
до позитивна промяна и в другия. Недостатъчната социална подкрепа е факторът,
който е най-слабо корелиран с останалите
скали.
Влиянието на фактора „възрастова
група“ е изследвано чрез еднофакторен
дисперсионен анализ. Установено е статистически значимо влияние върху разпределението на общия бал по скалата
(F = 2,844, df = 3, p = 0,038), както и върху
субскалите „Недостатъчни умения“ (F =
11,355, df = 3, p < 0,001) и „Недостатъчна
социална подкрепа“ (F = 3,023, df = 3, p
= 0,03). Анализът показва, че с напредва-

нето на възрастта възприеманите бариери
се увеличават.
За изследване влиянието на факторите
„пол“ и „ИТМ“ е използван двуфакторен
дисперсионен анализ.
Факторът „пол“ не оказва статистически значимо влияние върху разпределението на бала по три от подскалите – „Недостатъчни знания“, „Недостатъчна социална
подкрепа“ и „Липса на време“.
На фиг. 2 е представено разпределението на средния бал по скалата “Недостатъчна мотивация за спортуване“ под влиянието на факторите „пол“ и „индекс на телесна маса“, което е статистически значимо
(F = 6.309, df = 1, p = 0,012; респективно,
F = 9.043, df = 5, p < 0,001). Жените възприемат по-големи затруднения от мъжете,
както и хората с по-висок ИТМ в сравнение с тези, които имат по-нисък ИТМ.
Както се вижда от фиг. 3 факторите
„пол“ и „индекс на телесна маса“ оказват
статистически значимо (F = 8,29, df = 1,
p < 0,001; F = 9,35, df = 5, p = 0,002) влияние и върху разпределението на средния
бал по скалата „Недостатъчна регулация
на храненето“. Жените възприемат по-големи затруднения от мъжете, както и хората с по-висок ИТМ в сравнение с тези,
които имат по-нисък ИТМ.
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Недостатъчна мотивация за спортуване
4,00

1
мъже

3,50

2
жени

Среден бал

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00
0

1

2

3

4

5

ИТМ

Фигура 2. Разпределение на средния бал по скалата „Недостатъчна мотивация за спортуване“ под влияние на факторите „пол“ и „ИТМ“
Figure 2. Influence of the sex and BMI on the distribution of Lack of
exercise motivation
0 – поднормено тегло, 1 – нормално тегло, 2 – наднормено тегло, 3 – затлъстяване първа степпен, 4 – затлъстяване втора степен, 5 – затлъстяване
трета степен
Недостатъчна регулация на храненето
4,00

1
мъже

3,50

2
жени

Среден бал

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00
0

1

2

3

4

5

ИТМ

Фигура 3. Разпределение на средния бал по скалата „Недостатъчна регулация на храненето“ под влияние на факторите „пол“ и „ ИТМ“
Figure 3. Influence of the sex and BMI on the distribution of Lack of eating control
0 – поднормено тегло, 1- нормално тегло, 2 – наднормено тегло, 3 – затлъстяване първа степпен, 4 – затлъстяване втора степен, 5 – затлъстяване
трета степен
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Недостатъчна умения
1
мъже

3,00

2
жени

Среден бал

2,50

2,00

1,50

1,00
0

1

2

ИТМ

3

4

5

Фигура 4. Разпределение на средния бал по скалата „Недостатъчни умения за
спортуване“ под влияние на факторите „пол“ и „ ИТМ.“
Figure 4. Influence of sex and BMI on the distribution of Lack of sport skills
0 – поднормено тегло, 1- нормално тегло, 2 – наднормено тегло, 3 – затлъстяване първа степпен, 4 – затлъстяване втора степен, 5 – затлъстяване трета степен
Общ бал по скалата РВ-22
1
мъже

70,00

2
жени

Среден бал

60,00

50,00

40,00

30,00
0

1
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3
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Фигура 5. Влияние на факторите „пол“ и „ИТМ“ върху разпределението на
общия бал по скалата за възприемани бариери PB-22.
Figure 5. Influence of sex and BMI on the distribution of PB-22 score.
0 – поднормено тегло, 1- нормално тегло, 2 – наднормено тегло, 3 – затлъстяване първа степпен, 4 – затлъстяване втора степен, 5 – затлъстяване трета
степен
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Проведеният двуфакторен дисперсионен анализ показа (фиг. 4) статистически значимо влияние на факторите „пол“
(F = 8,913, df = 1, p = 0,003) и „ИТМ“
(F = 5,490, df = 5, p < 0,001) върху разпределението на средния бал по скалата „Недостатъчни умения за спортуване“. Отново се
установява, че жените възприемат по-големи затруднения от мъжете, както и хората
с по-висок ИТМ в сравнение с тези, които
имат по-нисък ИТМ.
Значимо е (фиг. 5) влиянието на пола
(F = 6.25, df = 1, p = 0,013) и ИТМ (F = 10.38,
df = 5, p < 0,001) и върху разпределението
на общия бал по скалата за възприемани
бариери PB-22 в изследваната извадка.
Следователно, въпросникът РВ-22 като
цяло, а също и три от подскалите, разграничават изследваните лица според техния
ИТМ. Предполагаме, че намаляването на
броя и степента на изразеност на бариерите пред здравословния начин на живот
(и особено на мотивацията за спортуване
и самоконтрола върху храненето) ще доведе до редуциране на индекса на телесна
маса. Подобни резултати получават Welsch
et al. (2012) – понижаването на равнището
на възприеманите бариери се свързва с поголямо понижаване на дневния прием на
калории и с по-голяма редукция на теглото
след 12 месеца участие в програмата за отслабване.
Ограничения на изследването са вида
на извадката („на отзовалите се“ – извадка по удобство), а също и методът на онлайн тестиране. Вероятно в тестирането са
участвали хора с по-високо образование и
по-заседнал начин на живот. Същевременно обаче, процентът на участниците с наднормено тегло и затлъстяване (58,4%) не е
по-висок от установения (70,2%) за общата популация в България (Борисова и др.,
2015).
В заключение можем да обобщим, че
съкратената версия (PB-22) на българския
вариант на въпросника за възприемани бариери PB-39 се характеризира със стабилна факторна структура и добра вътрешна
консистентност, което позволява да се използва като надежден инструмент за диаг-
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ностика на възприеманите от респондента
затруднения, които среща в опитите си да
се придържа към здравословен начин на
живот, особено при редуцирането и поддържането на теглото.
За осъществяването на трайна промяна
в начина на живот е необходимо натрупване на знания и умения за преодоляване
на възприеманите бариери. Прилагането на теста ще разшири възможностите
за опознаване и разбиране на уникалния
комплекс от затруднения, възприемани от
конкретния индивид. По този начин ще се
разширят и възможностите за адекватен
подбор на терапевтичен подход, избор на
обучителни материали и техники за преодоляване на затрудненията което ще подобри ефективността на терапевтичните
методи за регулиране на телесното тегло
и въобще на методите за възпитаване на
здравословен начин на живот. .
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Приложение
Въпросник за изследване на възприеманите бариери пред здравословното хранене и физическата активност
По-долу са изброени различни фактори,
които според участници в много изследвания, могат да затруднят промяната на хранителните и двигателните навици. За всеки
от изброените по-долу посочете степента,
в която съответният фактор Ви е затруднил
да следвате постоянен хранителен или двигателен режим през последните 6 месеца.
Под „спорт“ в този въпросник се разбират организирани от спортен клуб, фитнес-клуб, клуб за танци и пр. занимания с
физическа дейност, а също така и самостоятелни занимания с физически натоварвания като колоездене, ролери, бягане,
джогинг или бързо ходене в парка и населеното място, танци, упражнения на уреди
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като лост/висилка в парка или населеното
място, йога, тай-чи и цигун вкъщи и пр.,
които се изпълняват редовно за не по-малко от 150 минути седмично.
Моля отговорете на следните въпроси
чрез ограждане на отговора, който най-добре описва какъв сте. Ако твърдението е
абсолютно невярно за Вас, оградете 1. Ако
твърдението е по-скоро невярно за Вас,
оградете 2. Ако не можете да прецените,
оградете 3. Ако твърдението е по-скоро
вярно за Вас, оградете 4. Ако твърдението е изцяло вярно за Вас, оградете 5. Няма
правилни и погрешни отговори. Работете
бързо и не се замисляйте прекалено дълго
върху отговорите си.
1 – Абсолютно невярно за мен.
2 – По-скоро невярно за мен,
3 – Не мога да преценя,
4 – По-скоро вярно за мен,
5 – Абсолютно вярно за мен

Въпросник за изследване на възприеманите бариери пред здравословното
хранене и физическата активност
1.

Спортуването ми носи удовлетворение, когато го
практикувам, но трудно се наканвам да започна. (4)

1

2

3

4

5

2.

Трудно ми е да остана мотивиран, когато усилията ми
да контролирам храненето си не дават резултат.(7)

1

2

3

4

5

3.

Не намирам нищо привлекателно или позитивно в
спортуването. (8)

1

2

3

4

5

4.

Когато съм много гладен/гладна ми е трудно да се
контролирам какво ям (9)

1

2

3

4

5

5.

Когато започна да ям нещо, което не би трябвало да
ям, трудно мога да се спра. (11)

1

2

3

4

5

6.

Трудно ми е да спортувам, когато съм в лошо настроение.(13)

1

2

3

4

5

7.

Понякога съм обсебен/а от желание за неподходящи за
мен храни (напр. шоколад и сладки неща), което ми е
трудно да контролирам. (15)

1

2

3

4

5

8.

Нямам подходяща спортна екипировка. (16)

1

2

3

4

5

9.

Много спортни дейности изискват умения/ координация, каквито аз нямам (напр. аеробика, тенис, ролери).
(17)

1

2

3

4

5
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10.

Трудно ми е да спортувам, когато се чувствам
изморен/а. (18)

1

2

3

4

5

11.

Мисълта, че не мога да ям каквото и когато си искам,
ме потиска. (19)

1

2

3

4

5

12.

Приятелите или близките ми не подкрепят моите усилия да променя двигателните си навици. (20)

1

2

3

4

5

13.

Трудно ми е да спортувам, ако все още усещам мускулна треска от последният път, когато спортувах. (22)

1

2

3

4

5

14.

Приятелите или близките ми не подкрепят моите усилия да променя хранителните си навици. (23)

1

2

3

4

5

15.

Толкова съм зает, че трудно намирам време да се храня както трябва. (25)

1

2

3

4

5

16.

Когато дойде време за хранене, често нямам подръка
здравословни храни (напр. няма здравословни алтернативи вкъщи, на работа или в ресторанта). (29)

1

2

3

4

5

17.

Трудно ми е да преценявам съдържанието на калории
и мазнини в храната. (33)

1

2

3

4

5

18.

Трудно ми е да преценявам колко съм се натоварил.
(34)

1

2

3

4

5

20.

Не знам какви храни трябва да ям, за да отслабна. (36)

1

2

3

4

5

20.

Не знам как да приготвям здравословна храна. (37)

1

2

3

4

5

21.

Трудно започвам да спортувам, след като съм
прекъснал(а) за известно време.(38)

1

2

3

4

5

22.

Трудно се наканвам да спортувам, когато искам просто да си почивам и да се забавлявам. (39)

1

2

3

4

5

В скобите след всеки айтем са представени номерата на айтемите от оригиналния вариант на въпросника.
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Резюме. За да потвърди хипотезата, че функционалната специализация на мозъка може да предизвика пластични промени в когнитивните способности, причинени от дългосрочното трениране на спортно ориентиране, с тест за разполовяване на линии (Line Bisection Task) бяха изследвани
34 десноръки субекта, които активно тренират спортно ориентиране (СО) поне от 5 години
(25 жени и 9 мъже на възраст 14–56 г., средна възраст 28, 21±10,22) и 34 десноръки, които никога
не са се занимавали активно със спорт (15 жени и 19 мъже на възраст 15–54 г., средна възраст
30, 21±11,78). Въпреки че и в двете групи средното отклоняване беше вляво от действителния
център, без значение от ръката, с която се изпълнява задачата, отклоняване беше вляво от
действителния център, без значение от ръката, с която се изпълнява задачата, предполагайки
десностранен псевдонеглект, акуратността при изпълнението и с двете ръце беше по-добро в
групата на практикуващите СО. Също така нямаше статистически значима разлика при изпълнението на задачата с лява и с дясна ръка, но противоположният патерн беше наблюдаван при
нетрениращите (по-добър перформанс с дясна ръка). По-добрата точност и по-малката разлика
при изпълнението на задачата с лява и дясна ръка при ориентировачите предполага, че пространственото внимание е възможно да бъде по-балансирано при трениращите СО, в сравнение
с нетрениращите. Получените резултати са обсъдени във връзка с промените в хемисферната
интеракция, които дългосрочното трениране на спортно ориентиране може да причини и в светлината на ролята на намалената асиметрия в изпълнението на задачата.
Ключови думи: пространствено внимание; латерализация; спортно ориентиране; псевдонеглект;
тест за разполовяване на линии.
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Asenova, I., Dimitrova, I. (2019). Effects of Long-term Training in Foot Orienteering on Visual Spatial
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Abstract. In order to verify the hypothesis that functional lateralization of the brain can undergo plastic
changes induced by long-term training in cognitive skills, 34 right-handed subjects who have actively
practiced Foot orienteering (FootO) for at least 5 years (25 females and 9 males, aged 14 - 56 years, Mean
age = 28,21 ± 10,22), and 34 right-handed subjects who have never practiced a sport (15 females and 19
males, aged 15 - 54 years, Mean age = 30,21 ± 11,78), were studied with a line-bisection task. Although
the mean transection in both groups was to the left of the true center regardless of the hand used, suggesting right pseudoneglect, the accuracy of both hands was better in the group of practitioners of FootO than
in the non-athletes group. Also, there were no between-hands differences in accuracy among practitioners
of FootO, but the opposite pattern was observed in non-athletes (better right hand). The greater accuracy
and the smaller intermanual difference in the practitioners of FootO suggest that spatial attention may
be more balanced in practitioners of FootO than in non-athletes. The results are discussed in relation to
training-induced changes in hemispheric interaction and the role of reduced asymmetry in performance
improvements.
Keywords: visual spatial attention; lateralization; foot orienteering; pseudoneglect; line bisection task.
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Introduction
Nowadays it becomes increasingly clear that
hemispheric lateralization is not a sustained,
static phenomenon but undergoes changes
under the influence of genetic and environmental factors throughout a lifespan (Bishop,
2013). These factors act through the mechanisms of neural plasticity – the property of the
human brain to reorganize itself in response to
environmental pressure, experience or injury
(Gazzaniga, 2009).
It is well documented that lateralization of
the brain function which evolves from childhood and adolescence to young adulthood,
relates most likely to both the natural brain
structural maturation and cognitive maturation that take place during this period (Everts
et al., 2009; Groen et al., 2012; Holland et al.,
2007; Minagawa-Kawai, et al., 2011). Also,
throughout adulthood and mostly throughout
elderly age, processes related to aging and
cortical decline cause changes of the functional hemispheric lateralization mainly in the
direction of its reduction (Cabeza, 2002).
Besides these age-related changes, the
functional lateralization of the brain can also
undergo plastic changes induced by long-term
(vocational) training in cognitive skills. Behavioural studies of subjects with different
occupations have evidenced obvious differences in the pattern of functional asymmetries
(motor, sensory or cognitive) between professional musicians and non-musicians (Messerli, Pegna, & Sordet, 1995; Spajdel, Jariabkova, & Riecansky, 2007), musicians and
painters (Hassler, 1990), highly qualified judo
wrestlers and beginners (Mikeev et al., 2002),
subjects with high ability in mathematics and
subjects with high ability of pictorial art (Asenova, 2011a), proficient bi- and multilinguals
and monolinguals (Asenova, 2011b), etc. In
general, research has found that the extensive musical training can lead to a reduction
or shift of typical hemispheric asymmetries
in musical perception (Bever & Chiarello,
1974; Messerli et. al., 1995), language perception (but only in male musicians according
to Spajdel, Jariabkova & Riecansky, 2007)
and visual spatial attention (Patston, et. al.,
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2006) (but see Nelson, Wilson & Kornhass,
2003), and is associated with improved task
performance; high ability of pictorial art can
be associated with reduced asymmetries and
poor performances of lateralized verbal listening tasks (Asenova, 2011a); in contrast, high
ability of maths is associated with higher left
hemispheric asymmetries and improved dichotic (Asenova, 2011a) and tachistoscopic
(Кarapetsas, 2002) verbal perception; bilingualism is associated with improved dichotic
verbal perception and altered pattern of language lateralization which parameters depend
on several factors such as age of onset of bilingualism, degree of proficiency in the second language, type of the research method etc.
(for a review see Hull & Vaid, 2006); longterm judo training is associated with reduced
asymmetries both in manual and foot lateral
preferences and in performances of lateralized
verbal listening tasks and lateralized visual
field tasks (Mikeev, et al., 2002).
Foot orienteering (FootO) is a timed race
sport with origin in the field of the military
profession. The athlete, orienteering himself/
herself with the help of a topographic map
and a compass, has to pass in an obligatory
sequence through a route drawn on the map in
the shortest period of time. Therefore, FootO
includes two main activities: running and orienteering, so the successful performance of
the athlete requires both good physical preparation and abilities for a quick and precise
reading of the map, getting to know the area,
and co-relating it with the map.
At the core of FootO are the abilities for
topographic orientation – the abilities to orient oneself within the environment and to
navigate through it to specific destinations
(Barrash, 1998). Topographic orientation represents a complex, multilevel mental function
which is being implemented with the active
participation of a number cognitive systems,
such as visual-object perception, spatial perception, visual-spatial operative memory,
long-term memory, visual-spatial attention,
executive and semantic systems, which are
being secured by cortical and subcortical
structures of the two cerebral hemispheres
(Asenova, 2009; Barrash, 1998).
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The lack of reports on the effects of FootO
on the pattern of functional brain asymmetries
initiated the present study. Its main purpose was
to investigate the effects of long-term training
in FootO on lateralization of visual spatial attention using a manual line bisection task.
Line bisection is one of the most frequently used instruments to study spatial attention and its lateralization. At present it is
well-documented that when asked to mark
the center of horizontal lines, the majority of
neurologically intact adults show a slight yet
reliable tendency to bisect to left of true center
with both hands (Hausmann et al., 2002). This
systematic error has been called right pseudoneglect (Bowers & Heilman, 1980), and
has been interpreted as a mild, natural neglect
of the right hemispace due to the right hemisphere dominance for visual spatial attention
(Hausmann et al., 2002; Jewell & McCourt,
2000). Besides this typical pattern of line-bisection task performance, there are three other
possible ways of the task performance: the so
called left (pseudo)neglect when the bisection
is made to the right of the center with both
hands; symmetrical neglect when the bisection is made to the left of the center with the
left hand and to the right with the right hand;
reverse symmetrical neglect when the bisection is made to the left of the center with the
right hand and to the right with the left hand.
Left neglect typically occurs after damage to
the right side of the brain and is considered
due to loss of the right hemisphere dominance
for visual spatial attention (for a literature review see Jewell & McCourt, 2000). Its appearance in neurologically intact adults has been
interpreted as reflecting the left hemisphere
dominance in allocation of visuospatial attention. Symmetrical neglect is usually observed
in childhood (Аndonova, 2015; Bradshaw et
al., 1988; Dobler et al., 2001; Failla, Sheppard & Bradshaw, 2003; Hausmann, Waldie
& Carballis, 2003) and is attributed to the immaturity of both the right hemispheric superiority in visuospatial attention and of the interhemispheric interactions through the corpus
callosum (Hausmann, Waldie & Carballis,
2003). The reverse neglect is the rarest pattern
of the line-bisection task, and to this moment
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there are no attempts for its interpretation in
relevant literature.
The present study aimed to compare both
the accuracy and the extent of possible pseudoneglect in subjects who practice FootO and
subjects who have never practiced a sport,
with the suggestion that practitioners of
FootO would be more accurate in bisection
than non-athletes, and therefore bisect lines
closer to the true center.

Method
Subjects
Thirty four right-handed subjects who have
actively practiced FootO for at least 5 years
(25 females and 9 males, aged 14 – 56 years,
Mean age = 28,21 + 10,22), and 34 righthanded subjects who have never practiced a
sport (15 females and 9 males, aged 15 – 54
years, Mean age = 30,21 + 11,78), voluntarily
participated in the study.
Assessment of handedness
Handedness of participants was assessed by
the Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield, 1971). A Quotient of manual asymmetry
(Qма) was calculated individually for each participant. All participants in the present study
had Qма between +71 and +100, i.e. were classified as right-handed. These cut off points
have been established by Dragovic (2004)
depending on statistical criteria.
Line-bisection task: Stimuli and
Procedure
The used line-bisection task (Hausmann et
al. 2002) consisted of one page with 17 horizontal lines, ranging from 100 to 260 mm in
length and separated by a 10-mm gap. Lines
were randomly placed on the sheet, with 5 to
the right, 5 to the left and 7 in the center. Participants were instructed to bisect each line
into two equal parts (with a pencil), starting
from the top of the page, covering previously
bisected lines. Each participant performed the
task twice, once with each hand.
Deviation from each line’s true centre was
measured to 0.5 mm accuracy. These values
were subtracted from the half of the length
of related lines to obtain bisection errors. For
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each subject, the mean bisection errors (MBE)
were calculated separately for left hand performance and right hand performance. The
leftward errors were scored as negative numbers and the rightward errors were scored as
positive numbers.
For statistical evaluation, Independent
Samples T Test, Paired-Samples T Test and
Crosstab Chi Square Test in the SPSS 16.0
were applied. Also, effect size was calculated.

Results
According to the Independent-Sample T Test
performed on MBE scores (Table 1), both athletes’ and non-athletes’ groups bisected left of
true centre with left hand as well as with right
hand. Therefore, both groups displayed typically observed in healthy adults right pseudoneglect.

Non-athletes, however, showed greater
deviation to the left than athletes, with the
between-group difference for left hand-use
condition was significant and with an intermediate effect size, and for right hand-use condition was close to significant and with a small
effect size (Table 1).
With respect to the accuracy of line bisection performance, Paired-Samples T
Tests were further conducted to compare the
MBE scores of the two hands, separately for
each studied group (Table 1). The results
showed that non-athletes’ group bisected
significantly more accurately with the right
hand, but the athletes’ group bisected with
similar accuracy with the left and the right
hand.
Finally, Chi-square analysis was conducted to compare the frequency of right pseudoneglect in studied groups (Table 2).

Table 1
Mean Deviation scores (M; SD) for Left Hand (MDElh) and
Right Hand (MDErh) of Studied Groups
N

MBElh (SD)

MBErh (SD)

t (p) Hedges’ g

Non-athletes’ group

34

– 2,64 (3,34)

– 1,67 (3,15)

t/33 / = 2,352; p = 0,025
Hedges’ g = 0,540

Athletes’ group

34

– 0,89 (1,43)

– 0,62 (1,79)

t/33/ = 0,926; p = 0,361
Hedges’ g = 0,166

t (p)
Hedges’ g

t/66/ = 2,804; p = 0,007
Hedges’ g = 0,683

t/66/ = 1,671; p = 0,099
Hedges’ g = 0,410

Table 2
Distribution of Participants in Studied Groups According to
the Demonstrated Type of Neglect
Type of neglect
RPsN

LPsN

SN

RevSN

N

%

N

%

N

%

N

%

Non-athletes’ group

23

67,6%

6

17,6%

5

14,7%

0

0,0%

Athletes’ group

20

58,8%

4

11,8%

7

20,6%

3

8,8%

Pearson Chi-Square
Cramer‘s V

c2|3| = 3,943, p = 0,268
0,241

RPsN – Right pseudoneglect (left bias with both hands);
LPsN – Left pseudoneglect (right bias with both hands);
SN
– Symmetrical neglect (left bias with the left hand and right bias with the right hand);
RevSN – Reverse symmetrical neglect (right bias with the left hand and left bias with the right hand).
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The Chi-square comparisons did not
find significant between-group differences
in the percentages of participants showed
right pseudoneglect. The majority of studied
groups (67, 6% of non-athletes and 58,8%
of athletes) demonstrated leftward bisection
error (right pseudoneglect) regardless of the
hand used.

Discussion
This study aimed to verify the hypothesis
that long-term practice of FootO might induce changes in the functional lateralization
of visual spatial attention. Consistent with
previous research, the results confirmed
the left bias, or right pseudoneglect, in
neurologically intact right-handed subjects
(Bowers & Heilman, 1980; Hausmann et
al., 2002).
The new findings of the present study were
that the practitioners of FootO bisected the
lines more accurately than the nonathletes,
and that the effect of hand (greater leftward
bias in use of the left rather than the right
hand), typically observed in general population (for a review see Jewell & McCourt,
2000), was missing in the group of FootO, but
was present in the group of nonathletes. The
greater accuracy and the smaller intermanual
difference in the practitioners of FootO lead us
to conclude that visual spatial attention is less
lateralized and more balanced in practitioners
of FootO in comparison to that in nonathletes.
Our results suggest that due to the extensive
long-term training of FootO - a complex multilevel cognitive function, the left hemisphere
of the practitioners of FootO may have developed abilities to perform cognitive functions,
such as visual spatial attention and very likely
- spatial perception, that are typically righthemisphere dominant, and support the assumption that the intensive long-term training
of FootO may optimize the interhemispheric
interactions which in turn lead to more bilateral representation of the visual spatial attention control and to improvement of spatial attention skills.
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Ментализационни дименсии и
ментализационни нарушения при лица с
Емоционално нестабилно личностово
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Резюме. Концепцията за Ментализацията е в основата на един от доказано ефективните психотерапевтични подходи при страдащите от Емоционално нестабилно личностово разстройство
(ЕНЛР). Тя разглежда уменията на личността да интерпретира поведението – собственото и на
околните, като функция на психичния живот и психичните състояния на личността. Ментализацията има мултидименсионална природа, отнасяща се до четирите основни дименсии на ментализационния процес: автоматично срещу контролирано ментализиране; ментализиране на себе
си срещу ментализиране на околните; ментализиране на вътрешните преживявания срещу ментализиране на външните прояви; афективно срещу когнитивно ментализиране. Балансът между
полюсите на всяка дименсия е предпоставка за ефективното психосоциално функциониране на
личността, докато дисбалансът може да доведе до ментализационни нарушения. Ментализационните нарушения са неефективни стилове на психично функциониране, каквито са психичната
еквивалентност, телеологичният стил и престореният стил на психично функциониране. Цел на
разработката е да представи тези аспекти на ментализацията, отнасащи се до дименсионалната й природа, в опит да популяризира метода на Ментализацията като психотерапевтичен
подход за лечение на лица с ЕНЛР – Импулсивен и Граничен тип. Методът, подбран за постигане
на целта, е изследването и описанието на клинични случаи, селектирани в рамките на организираната във Велико Търново психотерапевтична програма за лица с ЕНЛР. В резултат се разработва и прилага адаптирана за територията на България психотерапевтична програма, обогатена
с ключови елементи на ментализационния подход, като един от клиничните случаи е използван
за кратка илюстрация в настоящата разработка. Принос на програмата е популяризирането и
адаптирането на ментализационния психотерапевтичен подход за условията на България. Придобитият опит сочи, че ментализационният подход демонстрира своята приложимост за лечението на лица с ЕНЛР в България.
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Abstract. The concept of Mentalizing underlies one of the few psychotherapeutic approaches that have
proven effectiveness for the treatment of Emotionally Unstable Personality Disorder (EUPD). Mentalizing
concerns the ability of a person to interpret behavior, both of self and of other people, as a function of
one’s mental state. Four essential components can be distinguished in the process of mentalizing, which
characterizes its multidimensional nature, namely automatic versus controlled mentalizing, selfversus
other mentalizing, internal versus external mentalizing and cognitive versus affective mentalizing. Balance between the two poles of each dimension is crucial for the effective psychosocial functioning of
the individual, whereas imbalance can result in mentalizing impairments. Mentalizing impairments are
associated with maladaptive styles of psychosocial functioning such as psychic equivalence mode, teleological mode and pretend mode. Main purpose of this study is to illustrate the multidimensional nature
of mentalizing in attempt to promote the Mentalization-based treatment approach to EUPD – Borderline
and Impulsive types. Main method is case presentation – clinical cases have been selected among subjects
attending psychotherapy in Veliko Tarnovo that meet diagnostic criteria for EUPD and one of these cases
is briefly described here. As a result particular psychotherapeutic program is under development in which
elements of mentalizing approach are applied. Main contribution of the study is promoting and adapting
the mentalizing approach for the specifics in Bulgaria. The experience acquired indicates that mentalizing
approach demonstrates its relevance for the treatment of EUPD in Bulgaria.
Keywords: Mentalization; Mentalizing dimensions; Psychic equivalence mode; Teleological mode; Pretend mode; Emotionally Unstable Personality Disorder – Impulsive and Borderline type.
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Биопсихосоциалният подход към личността и психичното здраве, който през
последните десетилетия се наложи като
доминиращ в съвременната наука и световна практика, систематично разглежда
биологичните, психологичните и социалните фактори и техните сложни интеракции, в качеството им на основни аспекти,
влияещи върху психичния живот и развитието на личността в здраве и болест. В
този контекст трите основни стожера на
терапевтично въздействие се разглеждат
като биологични (медикаментозни и други
средства за въздействие върху биологичния/соматичен компонент на личността),
психологични (психотерапевтични) и социални (вкл. комплексни социални мероприятия) подходи за въздействие върху
личността с цел промотиране на психичното здраве. Това подчертава ролята на психотерапията като едно от трите ключови
терапевтични направления, насочени към
достигане и поддържане на психичното
здраве на личността.

Актуалност на изследваната
проблематика
Съществуват множество психотерапевтични подходи, разработени с цел терапевтично адресиране на един или друг кръг
от проблеми, отнасящи се до психичното здраве и благополучие. Една такава
проблемна сфера е тази, отнасяща се до
личностовите разстройства. Епидемиологичните данни сочат, че приблизително
10% от общата популация на възрастното
население по света страда от личностови
разстройства, независимо от етнос и географско местоположение (Ончев, Г., 2013).
Личностовите разтройства предизвикват
подчертан интерес от терапевтична гледна точка, тъй като сериозно нарушават
личностовото функциониране, превръщайки се в източник на страдание и дистрес
както за засегнатите от разстройството,
така и за околните. По същество те представляват трайно установени ригидни модели на мислене, чувстване, реагиране и
поведение, наблюдавани при засегнатото
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лице в широк кръг от лични и социални житейски ситуации. Тези ригидни модели са в
разрез с начина, по който по-голямата част
от представителите на съответната култура
мислят, чувстват, реагират и интерпретират света в съответната ситуация. Според
наблюдаваните специфики на тези поведенчески модели, двете основни международно прилагани класификации на психичните разстройства – Международната
класификация на болестите – Х ревизия
(МКБ-Х) и Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders-5 (DSM-5) разглеждат
над десет специфични вида личностови
разстройства. Едно от тях е Емоционално
нестабилното личностово разстройство с
неговите два подварианта – импулсивен
тип и граничен (borderline) тип (Световна
Здравна Организация, 2003); (American
Psychiatric Association, 2013).

Теоретични основи на изследването
Натрупаният до момента опит с лечението
на личностовите разстройства показва, че
биологичните методи на въздействие демонстрират лимитирана ефективност по
отношение на тези разстройства, ограничаваща се само до разрешаване на епизодично проявяващите се кризи, разгръщащи
се в моменти на обостряния при декомпенсация на разстройството.По тази причина
основно място в терапията на личностовите разстройства заема психотерапията,
подкрепена от социалните методи за терапевтично въздействие. Разработени са
няколко психотерапевтични концепции за
въздействие върху личностовите разстройства и по-специално върху Емоционално
нестабилното личностово разстройство.
Една от тези коннцепции, вече получили
емпирична подкрепа за своята ефективност чрез проведени клинични проучвания, е концепцията за Ментализацията
(Bateman & Fonagy, 2016: 39-74).
Психотерапевтичният подход на Ментализацията е създадена през 90-те години
на ХХ-ти век във Великобритания. Целта
му е да предложи ефективно лечение на
лица, страдащи от Гранично личностово
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разстройство, в условията на Дневните
центрове като форма на извънболнична
помощ. През последните десетилетия методът е получил подкрепа за своята терапевтична ефективност чрез провеждането
на множество клинични проучвания. Вече
са направени и първите стъпки за популярризирането на този психотерапевтичен
модел и адаптирането му към условията
в България. На територията на Центъра
за Психично Здраве – гр. Велико Търново
функционира първата психотерапевтична
група, прилагаща в своята терапевтична
дейност елементи от метода на Ментализацията.
Понятието Ментализация се асоциира със способността на индивида да разсъждава върху мислите, чувствата и да
интерпретира поведението (собственото и
на околните) като функция на вътрешния
психичен живот на разглежданото лице.
Уменията за ментализиране изискват отчитане на влиянието на психичния живот и
психичните състояния – както собствените, така и на околните – върху поведението
на личността. Нужно е ясно разбиране за
това, че мислите, вярванията, чувствата и
желанията на лицето, независимо дали те
са осъзнати или не, винаги влияят върху
неговите действия. Следователно Ментализацията е комплексен когнитивен процес, протичащ до голяма степен на предсъзнателно ниво, в който съществена роля
играе въображението.
Специалистите по невронауки са идентифицирали четири основни компонента
на ментализационния процес, наречени
дименсии на ментализацията (Bateman
& Fonagy, 2016: 8-14). Всяка дименсия се
разглежда като съставена от двойка полярни характеристики на ментализационния
процес, като всяка от тях може да получава
превес в разнообразните ситуации в хода
на социалната когниция на индивида. Ментализационните дименсии, описани чрез
своите полярни диади, са следните:
– Автоматично (имплицитно) ментализиране на единия полюс срещу контролирано (експлицитно) ментализиране
на другия полюс на дименсията;
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– Себементализиране на единия полюс
срещу ментализиране на околните на
другия полюс на дименсията;
– Ментализиране на вътрешните състояния на единия полюс срещу ментализиране на външните прояви на другия
полюс на дименсията;
– Когнитивно ментализиране на единия
полюс срещу афективно ментализиране на другия полюс на дименсията.
Ефективното ментализиране изисква
способност за поддържане на баланс между двата полюса на всяка една дименсия
в процеса на социалната когниция, както
и съобразяване с контекста, в който се извършва ментализационният процес.
При личностовите разстройства поне
в една от тези дименсии може да бъде наблюдаван подчертан дисбаланс. В този
контекст могат да бъдат различени специфични типове психопатология на базата на различните комбинации от нарушения по отношение на четирите дименсии.
Тези специфични типове психопатология
са описани с понятието ментализационен профил. Емоционално нестабилното
личностово разстройство с неговите два
типа – импулсивен и граничен, има свой
специфичен ментализационен профил, отразяващ характерните за разстройството
нарушения по отношение на четирите дименсии на ментализацията.

Автоматично (имплицитно)
срещу контролирано (експлицитно)
ментализиране
Контролираното (експлицитно) ментализиране е сравнително бавен процес, който
по своя характер е вербален и изисква внимание, целенасоченост, размисъл и усилие.
На другия полюс е автоматичното (имплицитно) ментализиране, което е по-бърз
процес, по характер невербален, рефлекторен, не изисква внимание, целенасоченост
или усилие.
В ежедневния живот при рутинни социални интеракции ментализационният процес е преимуществено автоматичен, тъй
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като обичайният и неусложнен междуличностен обмен не изисква повече внимание,
време или усилия. При тривиални и гладко
протичащи интерперсонални взаимоотношения контролираното ментализиране не
е нужно. В такива случаи контролираната
ментализация и присъщите й обмисленост,
премереност и усложненост, по-скоро би
утежнявала и дори спъвала интеракциите,
отколкото да повлияе положително на тяхната ефективност. При необходимост обаче, лице с добре развити ментализационни
способности с лекота би могло да превключи от автоматично към контролирано
ментализиране, когато обстоятелствата го
изискват. С други думи, способността за
гъвкаво, уместно и своевременно превключване между автоматично и контролирано ментализиране е един от аспектите на
добре развитото умение на личността за
ефективно ментализиране.
Ментализационните затруднения възникват тогава, когато индивидът разчита основно на автоматично генерираните
предположения и изводи относно психичния живот и психичните състояния – както
собствените, така и на околните. В някои
ситуации автоматично генерираните допускания се оказват неточни и неадекватно
отразяващи реалността. До известна степен всяка една психологична интервенция
се занимава с изследването и при необходимост коригирането на такива автоматични
и понякога неверни изводи и предложения.
За това е необходимо пациентът да осъзнае
наличието на такива автоматични допускания, да ги анализира и направи обект на
размисъл в партньорство със своя терапевт.
В този аспект една от основните задачи на
една ефективна психотерапевтична интервенция е да промотира и стимулира ментализационния процес на пациента.
Повечето специалисти по невронауки
считат, че двете системи – за автоматична
и за контролирана ментализация – произлизат от различни неврокогнитивни механизми (Apperly, 2011). Автоматичната
или имплицитна система за ментализация
се развива рано в онтогенетичен аспект и
държи сметка за психичните състояния по
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бърз и пестелив по отношение на време и
усилия механизъм, който в много тривиални ситуации се оказва ефективен от гледна
точка на ежедневието. Контролираната или
експлицитна система за ментализация се
развива по-късно в онтогенетичен аспект,
оперира по-бавно и поставя по-високи изисквания към екзекутивните мозъчни функции – по-специално към работната памет
и инхибиторния контрол. Експлицитното ментализиране ни дава възможност да
обясним и дори да предвидим поведението
– своето и на околните – при наличието на
даден набор от обстоятелства и условия.
По този начин то има съществена роля в
процесите на социална регулация (McGeer,
2007). Балансът между автоматичното и
контролирано ментализиране, обаче, е
ключов за ефективността на ментализационния процес като цяло. Експлицитният
размисъл не създава усещане за реалност,
ако не е подплатен и контекстуализиран от
интуитивното възприемане и осъзнаване
на психичното състояние, което е обект на
този размисъл.
Стресът и възбудата привличат на преден план автоматичното ментализиране и
инхибират невроналните системи, асоциирани с контролираното ментализиране
(Nolte et al., 2013). Всяка психотерапевтична интервенция, която подтиква към размисъл, например чрез повдигане на въпроси за изясняване или по-подробно представяне на дадена ситуация или идея, по
същество е стимулиране на пациента да се
ангажира в процес на контролирано ментализиране. Много от пациентите се справят
добре с контролираното ментализиране в
условия с ниски нива на стрес, каквито са
условията в кабинета на терапевта. В условията на завишени стресови нива, обаче,
когато човешкият мозък естествено избира да използва механизмите на по-бързото
автоматично ментализиране, значителна
част от пациентите се затрудняват да активират процесите, свързани с по-тромавото контролирано ментализиране. По тази
причина срещат трудности в опита си да
обмислят и разберат това, което се случва в
силно стресогенните ситуации.
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Фигура 1. Автоматично (имплицитно) ментализиране срещу контролирано (експлицитно) ментализиране
Figure 1. Automatic (implicit) versus controlled (explicit) mentalizing

Лицата, страдащи от Емоционално нестабилно личностово разстройство (импулсивен и граничен тип) често проявяват тенденция към форма на ментализиране, която
е подчертано автоматична и имплицитна.
Логиката при тази форма на ментализиране е интуитивна и невербална. Тя протича
на предсъзнателно ниво и е неподлежаща
на обяснение, неизискваща разсъждения,
задаване на въпроси и търсене на отговори.
Изводите се правят бързо, автоматично, без
размисъл или съобразяване на различните
аспекти на ситуацията и без осъзнаване на
нуждата от тестването им срещу реалността. Не се взема предвид перспективата на
околните, интерпретацията на техните мисли и чувства е автоматична и необмислена, което често води до интерперсонални
затруднения. Решенията при тази форма на
ментализиране също се вземат бързо, без
да се обмислят възможните варианти и последствия, като същевременно са обагрени
с висока степен на убеденост в правилността на взетите решения. Действията са
импулсивни и без оглед на последствията.
В условията на повишена психична
възбуда превключването към автоматично ментализиране е типично наблюдавана
тенденция при страдащите от Емоционално нестабилно личностово разстройство.
Това води до сериозни нарушения на со-

циалната когниция. В следствие на това
те могат да бъдат прекалено недоверчиви
до степен на параноидност, или неоправдано доверчиви до степен на наивност.
Мисленето им е импулсивно, правят автоматични, бързи и необосновани изводи за
мислите и чувствата на околните, без да ги
обмислят или проверяват. Неспособни са
да погледнат на дадена ситуация от различен ъгъл, съобразявайки гледната точка на
друг човек, което обичайно води до чести
междуличностни проблеми.

Себементализиране срещу
ментализиране на околните
Себементализацията се отнася до способността на личността да ментализира собствения си психичен живот, собственото си
психично състояние, т. е. да ментализира
относно себе си. На другия полюс на тази
ментализационна дименсия е спобобността за ментализиране на психичния живот
и психичните състояния на околните.
Нарушенията при тази ментализационна дименсия се свързват с тенденцията за
преференциално фокусиране върху единия
полюс на този ментализационен спектър.
При някои случаи може да се наблюдават
нарушения и в двата полюса на ментализационната диада.
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Фигура 2. Себементализиране срещу ментализиране на околните
Figure 2. Self versus other mentalizing

Тъй като методът на Ментализацията
като психотерапевтичен подход е теоретично базиран на Теорията за привързаността (Attachment theory) на John Bowlby
(разработена във Великобритания през периода 1969–1980 г.), от ментализационна
гледна точка концепциите за себе си и за
околните, както и уменията за ментализиране по отношение на себе си и околните,
се развиват в контекста на най-ранните
връзки на привързаност между детето и
обгрижващото го лице. В интеракциите
си с обгрижващото го лице детето наблюдава, отразява и след това интернализира
способността на това обгрижващо лице
да демонстрира концепциите за психичен
живот и психични състояния, както и умението му да ги интерпретира, т. е. умението да ментализира. Способностите да се
размишлява и ментализира относно себе
си и относно другите са тясно свързани.
Невроизобразителните проучвания посочват, в процесите на ментализиране както
относно себе си, така и относно другите,
са въвлечени общи невронални субстрати
(Lieberman, 2007). В този контекст е разбираемо защо лицата, страдащи от гранично
личностово разстройство, страдат както
от сериозни нарушения по отношение на
чувството са собствена идентичност, така
и от съществен дефицит по отношение на
способността си да разсъждават върху психичния живот и психичните състояния на
околните.
Лицата с Емоционално нестабилно
личностово разстройство (в двата му подтипа импулсивен и граничен) демонстри-

рат ексесивна загриженост за собствените
си психичен живот и психични състоянния
до степен на хиперментализиране по отношение на себе си. Същевременно възгледът
за себе си се развива без реална връзка със
социалната действителност, която да послужи за коректив относно този възглед. С
други думи лицата, страдащи от това разстройство, не проявяват искрена любознателност за това как другите ги възприемат.
По тази причина те не разполагат с критерии, които да балансират себевъзприятието им и да го поддържат в по-близка връзка
с реалността. Това води до изкривяване на
представата за себе си и преувеличаването
й както в позитивна, така и в негативна посока. Балансираната и адаптивна форма на
себементализиране е изгубена, в резултат
на което чувството за собствена идентичност е нереалистично, преобразувано в изопачена хиперментализационна форма на
фантазия относно себе си.
Ментализиране на вътрешните състояния срещу ментализиране на външните
прояви.
Ментализирането като комплексен когнитивен процес понякога изисква правенето
на изводи на базата на външни индикатори
за психичния живот на личността (например лицева експресия) или преценяване
на вътрешните изживявания въз основа на
това, което вече знаем за дадена личност и
за ситуацията, в която се намира. Обхватът
на тази дименсия не се изчерпва само с
това, дали поставяме фокуса на интерпретацията си върху видимата външна мани-
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фестация или върху вътрешното психично
състояние на лицето, относно което ментализираме. Тя обхваща и интерпретацията
на собственото поведение, отнася се и до
това, което мислим са себе си и за собствените си вътрешни състояния и външни
прояви. От клинична гледна точка тази
дименсия ни помага да разберем наблюдаваната при лицата с гранично личностово
разстройство дисоциация между демонстрираната от тях свръхчувствителност
към външно наблюдавани индикатори като
лицевата експресия и позицията на тялото
от една страна, съотнесена към подчертаната им неспособност за разгадаване на
вътрешния психичен живот и мотивацията
от друга страна. Типичните за лицата с гранично личностово разстройство ограничено разбиране и подчертана несигурност по
отношение на собствения им субективен
опит и вътрепсихичен живот разбираемо
изместват фокуса на ментализацията към
външните и достъпни за наблюдаване прояви като реакциите и поведението – както
собственото, така и на околните. Липсата
на сигурни познания и разбирания относно вътрепсихичните състояния генерира
свръхбдителност по отношение на външните знаци и реакциите на другите. Това
прави лицата с гранично личностово разстройство изключително манипулируеми и
дори уязвими спрямо външно демонстрираното поведение на околните. Наблюдава
се подчертан ментализационен дисбаланс
по отношение на дименсията с полюси
вътрешни изживявания – външни прояви,
с явен уклон към външните, достъпни за
наблюдение проявления, каквито са жестовете, мимиките, лицеизраза, движението
на очите, тонът на гласа, позата на тялото
и останалите реакции, асоциирани с поведението на личността.Множество изследвания са демонстрирали изключителната
сензитивност на лицата с гранично личностово разстройство към визуално възприемани белези, асоциирани с емоционалните
състояние. По отношение на тази своя сензитивност засегнатите от разстройството
превъзхождат незасегнатите (Dinsdale &
Crespi, 2013). Повишената сензитивност
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към емоционалните изживявания при гранично личностово разстройство изглежда
вътрешно свързана с повишената сензитивност към външните им прояви, които
се явяват основен източник на познание
относно вътрепсихичния живот и психичните състояния, както по отношение на
себе си, така и по отношение на другите.
Тази повишена сензитивност се асоциира
с тенденцията на лицата с гранично личностово разстройство да бъдат прекомерно
повлиявани от емоционалните състояния
на околните (явление, понякога наричано
емпатичен парадокс на граничното личностово разстройство). Подчертаният фокус
върху външните прояви прави индивида свръхбдителен и свръхчувствителен
към повърхностните белези на това, което другите мислят или чувстват. Това същевременно се съчетава с на пръв поглед
парадоксалната неспособност за акуратна
преценка на техните действителни мисли и
чувства, базирана на по-задълбочен анализ
и разсъждения, а не само на повърхностни
съждения и автоматични умозаключения.
Лицата с емоционално нестабилно и
по-конкретно с гранично личностово разстройство демонстрират тенденция да хиперментализират емоциите на околните въз
основа на тези външно наблюдавани индикатори на психичните състояния, без в последствие да подлагат на проверка своите
изводи чрез прилагане на контролираното
(експлицитно, разсъдъчно) ментализиране. Фокусът върху външните прояви в
отсъствие на контролираното разсъдъчно
ментализиране прави лицата с гранично
личностово разстройство твърде уязвими в
социални ситуации, тъй като генерира междуличностна хиперсензитивност, съчетана
с хиперментализация (Gunderson & LyonsRuth, 2008). В този контекст ментализационните психотерапевтични интервенции
при лицата с гранично личностово разстройство е уместно да започнат с изследване на интерпретацията, която засегнатото
лице прави относно определена личност,
основавайки се на външните индикатори.
След това интервенциите продължават с
обсъждане на възможните достоверни сце-
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Фигура 3. Ментализиране на вътрешните състояния срещу ментализиране на външните прояви
Figure 3. Internal versus external mentalizing

нарии, обясняващи вътрепсихичното състояние, мотивирало тези външни прояви.
В този процес терапевтът насочва пациента
да вземе под внимание нюансите, уникалността и сложността на вътрепсихичния
свят на всяка една личност.

Когнитивно срещу афективно
ментализиране
Невроизобразителните изследвания предоставят биологични доказателства в подкрепа на емпирично достигнатия извод,
че интензивните емоции са несъвместими
със задълбочените разсъждения относно
психичния живот и психичните състояния. Емоционалната активация лимитира
способността на индивида за „разгръщане и изграждане“ в условията на стрес
(Bateman & Fonagy, 2016: 8-14). В този
случай „разгръщане“ означава отваряне
на съзнанието за нови възможности, а „изграждане“ визира оптималното инвестиране на личностовите ресурси за постигане
на психологическа издържливост и устойчивост. Изследвания, проведени с Функционален Ядреномагнитен Резонанс при
30 здрави жени са показали, че по време
на провокативна конфронтация високата
емоционална реактивност към заплахата е
потиснала мобилизацията на невроналните мрежи, асоциирани със способността за
менталицация (Beyer, Munte, Erdmann, &
Kramer, 2014).

Когнитивното ментализиране изисква
способност за осъзнаване, разпознаване,
идентифициране, наименоване на феномените, свързани с психичните състояния,
съчетани със задълбочени разсъждения
и размисъл относно тези психични състояния и психичния живот на личността – както собствения, така и на другите.
Афективното ментализиране се отнася до
способността да бъдат разбрани емоциите
и чувствата, породени от психичния живот и психичните състояния на личността,
като това също се отнася както за собствените, така и за тези на другите (Bateman &
Fonagy, 2016: 8-14). Афективното ментализиране е необходимо както за автентичното
изживяване на емпатия, така и за цялостното и истинно себевъзприятие. Съществува,
обаче, и когнитивен аспект на емпатията,
за който е нужна способността за когнитивно ментализиране. При някои индивиди балансът между когнитивно и афективно ментализиране е нарушен, като фокусът
е изместен към единия или другия полюс
на тази дименсионална полярна диада. Направени изследвания показват, че лицата с
гранично личностово разстройство демонстрират дефицит на когнитивната емпатия
(Harari, Shamay-Tsoory, Ravid, & Levkovitz,
2010). Това е съчетано с изострена сензитивност към всякакъв вид индикатори, свързани с емоционалните състояния
(Lynch et al., 2006). Като цяло когнитивното ментализиране при граничното лично-
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Фигура 4. Когнитивно срещу афективно ментализиране
Figure 4. Cognitive versus affective mentalizing

стово разстройство е лимитирано и непълноценно, като подчертан превес над него
има афективното ментализиране.
Лицата с гранично личностово разстройство често са завладяни от автоматично, емоционално мотивирано ментализиране при явна неспособност да балансират
този процес с по-рационалния, умозрителен, когнитивен режим на функциониране
(Bateman & Fonagy, 2016: 53-54). Клинично това се проявява чрез лавина от дисрегулирани емоции, неадекватно балансирани или изобщо небалансирани от когницията. Именно тези емоции доминират като
мотиватор на поведението. Липсва когнитивната функция, подпомагаща индивида
в разграничаването на изживяваните емоции от реалността. По природа когницията
е асоциирана с елемент на съмнение, тъй
като индивидът осъзнава, че разсъдъчните процеси са локализирани в Аза, а не в
заобикалящата реалност. Той разбира, че
мислите са продукти на разума, намиращи
се в съзнанието му. Като такива, възможно
е те да не са точно и автентично отражение на действителността. Същевременно
изживяваните емоции не оставят място за
съмнение относно това, което индивидът
е чувствал – болка или удоволствие, тъга
или радост. С други думи, емоционалните
изживявания на света не оставят място за
съмнения в изживяното. По този механизъм небалансираните с когниция емоции
изкривяват индивидуалното възприятие

и интерпретация на реалността. Липсата
на съмнения и проверка на направените
допускания носи риск от некоригиране на
допуснати грешки. В допълнение на това,
интензивните емоции имат свойството да
смущават процесите, чиято функция е да
регулират тези емоции, а именно – когнитивната преценка на действителността.
Когато индивидът е завладян от интензивни емоции, границите на Аза се размиват и
той с готовност приписва собствените си
психични състояния на околните – явление, много сходно с явлението проекция,
описано в психодинамичната теория и
често наблюдавано при лицата с гранично
личностово разстройство. Друг феномен,
асоцииран със ситуациите с интензивни
емоции, е емоционалното заразяване. Състоянието на липсваща или непълноценна
когниция води до свръхсензитивност към
изявата на емоции, при което интензивните емоционални изживявания на един
индивид отключват емоционална реакция
при друг индивид, като и в двата случая
тази емоция е трудно регулируема. Същевременно емоционалните бури могат
да доведат до ограничаване на способността за автентично емпатично изживяване. Така лицата с гранично личностово
разстройство, изправени пред болката на
другите, често реагират с ориентиран към
себе си дистрес, вместо с автентична емпатия, ориентирана към другия (Bateman &
Fonagy, 2016: 53-54).
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Дименсионалният дисбаланс, наблюдаван при Емоционално нестабилното
личностово разстройство – Импулсивен и
Граничен тип, често прераства в ментализационни нарушения, които по същество
са неефективни и дори изкривени стилове
или модели на психично функциониране.
Такива модели са психичната еквивалентност, телеологичният стил и престореният стил на психично функциониране,
обобщено наричани нементализационни
стилове на психично функциониране.

и чувствата – не само своите, но и на другите. Яркостта и ексцентричността на техния субективен опит се описва с термина
квазипсихотични симптоми. С този термин
се визират преживявания, които по своята
яснота, необичайност и несъмненост за
пациента на пръв поглед наподобяват психотичните преживявания, но за разлика от
тях са преходни, краткотрайни, проявяват
се най-вече в стресови ситуации и не са съчетани с никакви други явления от симптомокомплекса на същинските психози.

Психична еквивалентност

Телеологичен стил

В режим на психична еквивалентност индивидът възприема своите мисли и чувства
като „напълно реални“, до степен на невъзможност да бъдат възприемани и разглеждани алтернативните перспективи.
Това, което индивидът мисли, се приема от него за съвършено истинно и реално, без никакъв елемент на съмнение. Така
индивидът с нарастваща убеденост вярва, че неговата перспектива е единствено
възможната. Психичната еквивалентност
е нормално явление при деца на възраст
около 20 месеца, при които пълноценните ментализационни умения все още не са
развити. Явлението психична еквивалентност се наблюдава и при лицата с гранично личностово разтройство. Те, подобно
на малките деца, изживявайки психичната
еквивалентност, описват завладяващо чувство за несъмненост по отношение на своя
субективен опит, дори при пълна липса
на обективни доказателства, подкрепящи
истинността му. Със същата убеденост, с
която малко дете твърди, че има страшилище в гардероба му, пациентът с гранично
личностово разстройство може да вярва, че
съседът го шпионира, без да е в състояние
да посочи нито едно доказателство за това.
Такова състояние на безспорна убеденост
отключва бурни емоции, добавяйки усещания за драматизъм и към житейския опит
на индивида. Пресилените реакции на тези
пациенти са разбираеми в контекстна на
възприеманата от тях сериозност и реалистичност, с която те изживяват мислите

Друг нементализационен стил на психично функциониране, типичен за граничното
личностово разстройство, е телеологичният стил. Индивидът, чиято психика функционира в телеологичен стил, е в състояние
да разпознае и приеме психичните състояния за реални и автентични само ако те имат
физически осезаеми последствия. Този индивид припознава съществуването и потенциалната важност на психичните състояния,
но това признание е ограничено само до
съвсем конкретните ситуации. Например,
обичта се възприема като истинна само ако
е съчетана с физически контакт (докосване,
ласки). В телеологичен модел на психично функциониране пациентът с гранично
личностово разстройство може да прибегне до драматични и неуместни действия. С
това поведение той се опитва да предизвика
осезаеми външни действия от околните, с
които те да докажат истинността на своите
вътрепсихични състояния (например обич
или загриженост за пациента). Телеологичният стил на психично функциониране е
типичен за пациенти с подчертан дисбаланс
при дименсията вътрешно – външно, с явен
уклон към фокусиране върху външните
прояви, съчетан с пренебрегване на вътрепсихичните състояния. Тези пациенти са в
състояние да разберат вътрепсихичния живот (мисли, чувства, желания, намерения) –
както този на околните, така и собствения
– само от гледна точка на това, което в крайна сметка физически се извършва и по този
начин външно, осезаемо се обективизира.
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Престорен стил
При друг нементализационен стил на психично функциониране, описван като престорен стил, мислите и чувствата се откъсват от реалността. В най-тежките си форми
този феномен може да доведе до явления
като дереализация1 и дисоциация2. Функционирането в престорен стил наподобява
това при малките деца, които все още нямат пълноценно развити ментализационни
способности. Такова дете е в състояние да
създава ментални модели и измислени светове, в които да изпълнява избрани от него
роли и дейности. То може успешно да поддържа този продукт на фантазията си, при
условие че той остава напълно откъснат от
реалния свят. По подобен начин пациенти
с гранично личностово разстройство са в
състояние да обсъждат личния си опит, без
да го контекстуализират по никакъв начин
във физическата, материална реалност.
Избягвайки тези аспекти, които ги връщат към действителността, тези пациенти
са в състояние да хиперментализират или
псевдоментализират – състояния, в които
те анализират и интерпретират в детайли
темите за психичния живот и психичните
състояния, влагайки минимални дози истинност или реалистичност в своите интерпретации. Така тези пациенти се впускат в
пространни, но бъзсъдържателни дискусии
относно вътрепсихичния опит, без съществена връзка с автентично изживяния им
опит. Хиперменталицацията е типична за
пациенти, демонстриращи значително разбиране на психичните състояния в когнитивен аспект, съчетано с липса на съответно разбиране от емоционална гледна точка.
Техните изложения са витиевати, пространни, изпъстрени с подробности и сложни разсъждения, но в тях се усеща емоционалната празнота, липсата на афективна
зареденост, която да придаде усещането за

1

2
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автентичност и смисленост на изложеното
съдържание. Слушателят на такова изложение усеща, че не успява да резонира с
чувствата и емоциите, дискутирани от тези
пациенти, по простата причина, че в престорен режим всъщност няма излагане на
реални емоции или чувства (Allen, Fonagy,
& Bateman, 2008). В някои случаи такива
пациенти дори използват престорените
емоции и чувства за постигане на изгодни
за тях цели, като събуждане на съчувствие
или манипулиране на околните.
При псевдоментализирането в начина,
по който индивидът разглежда и интерпретира психичния живот и психичните състояния, липсват един или няколко ключови
аспекта на акуратното и пълноценно ментализиране, вследствие най-вече на дименсионален дисбаланс, смущаващ процесите
на ефективно ментализиране. Така при
псевдоментализирането се наблюдава тенденция да се дискутират психичният живот и психичните състояния с убеденост и
сигурност, което не отчита вътрешно присъщият елемент на несигурност, асоцииран с „познаването“ на такива абстрактни,
нематериални, неосезаеми и по природа
променливи феномени, каквито са психичният живот и психичните състояния.
Псевдоментализирането
наподобява
психичното функциониране при 2 – 3 годишните деца, които не губят твърдата убеденост в света на своите фантазии до момента, в който не бъдат потърсени връзки
и съответствия между тях и реалността на
външния свят. Те са в състояние да изживяват престорения свят на своите фантазии,
без да могат да го интегрират с конкретния
си опит във физическата реалност. Подобно на тях, възрастен индивид в псевдоментализационен режим е в състояние да
концептуализира, разсъждава и интерпретира въпросите за психичния живот и психичните състояния дотолкова, доколкото

Дереализация – Субективно възприемане и изживяване на околния свят като нереален, отдалечен от
сетивата, липсва усещането за яркост и дълбочина на обектите от околната действителност
Дисоциация – Състояние, при което индивидът изживява физическа и емоционална отделеност, откъснатост от своите преживявания и личен опит.
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неговите концепции, разсъждения и интерпретации нямат връзка с фактическата
действителност. Ако тези концепции, разсъждения и интерпретации бъдат поставени под съмнение чрез търсене на реални
доказателства в тяхна подкрепа, тяхната
несъстоятелност, фантазност и престореност стават явни.
Характерно за автентичното ментализиране е това, че то почти никога не обслужва напълно собствения психологичен
комфорт, предпочитания и интереси. Когато някой изказва твърдения относно психичния живот и психичните състояния –
както собствения, така и на другите – като
тези твърдения са в пълно съзвучие със
собствените му вкусове, предпочитания,
нагласи и интереси, много вероятно е той
да псевдоментализира. Псевдоментализирането може да бъде разпознато и когато
изказваните твърдения са твърде неточни,
малко вероятни, подкрепени с малко или
почти никакви доводи и доказателства от
реалния живот, и въпреки това се отстояват
с непоклатима увереност.
Повечето прояви на псевдоментализация могат да бъдат причислени към една от
трите категории: натрапливо, свръхактивно и деструктивно неточно псевдоментализиране.
Натрапливото псевдоментализиране
се наблюдава тогава, когато изолираността
и непроницаемостта на психичния живот
и психичните състояния не се вземат под
внимание от ментализиращия. Той вярва,
че „знае“ как или какво мислят и чувстват
другите. Понякога множество елементи на
това „познание“ са доста точни или уместни, но псевдоментализирането се долавя
в тънките несъответствия в тълкуванията,
в неуместните смислови подчертавания,
в изтъкването на нерелевантни детайли,
в едва доловимите нюанси, отклоняващи
предложената интерпретация в нереалистична насока. Често натрапливото псевдоментализиране се наблюдава в контекста
на интензивните връзки на емоционална
привързаност. В такива случаи псевдоментализиращият индивид, разсъждавайки
върху чувствата на своя партньор, разпрос-
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тира своите изводи отвъд специфичната
ситуация, за която тези разсъждения се отнасят. Психичните състояния се описват с
такова богатство от подробности и сложно
разнищени детайли, че вероятността те да
са базирани на действителни наблюдения
и доказателства е минимална. Така те звучат повече като богата фантазия, отколкото като истинно отражение на реалността.
При опит за изясняване на какво се основават интерпретациите на псевдоментализиращия, той не е в състояние да посочи сериозни доводи, освен своята непоклатима
убеденост в неговото интуитивно постигнато „познание“.
Свръхактивното псевдоментализиране
се характеризира с ексесивното инвестиране на време, усилия и психична енергия в
размисли, разсъждения и интерпретации
относно това, как и какво хората мислят
и чувстват. При това подробно разработената теза относно нечия вътрепсихична
реалност не корелира с наличието на искрена, неподправена загриженост за него.
Ако лицето – обект на свръхактивно псевдоментализиране се запознае с отнасящите
се до него мисли и изводи, ще ги намери
объркващи и неясни. От своя страна, псевдоментализиращият би го упрекнал в липса на интерес и признание за постигнатите
от него прозрения. Вместо да постави под
въпрос точността и валидността на своите изводи, ще го обвини в преднамерена
съпротива и отрицание. В крайна сметка,
свръхактивната псевдоментализация няма
за резултат подобрение в комуникацията.
По същество всички форми на псевдоментализиране са неточни начини на
мислене и интерпретиране на вътрепсихичния живот. Все пак в много случаи, те
изглеждат правдоподобни, макар и малко
вероятни. Деструктивно неточното псевдоментализиране, обаче, се характеризира с отричане на обективната реалност,
подкопаващо личния субективен опит на
описваното лице. Често деструктивно неточното псевдоментализиране приема формата на безпочвени обвинения и нападки.
Деструктивната неточност се изразява
най-вече в отричането на нечии истински
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чувства и мотиви и подменянето им с фалшиви конструкции, плод на фантазията
на псевдоментализиращия. В по-тежките
случаи, приписваните психични състояния
и мотиви могат да бъдат твърде странни
и дори абсурдни. Възможно е и деструктивната неточност да обслужва целите на
псевдоментализиращия, използващ ментализацията с цел контролиране на партньора в комуникацията. В такива случаи се
говори за злоупотреби с ментализацията.
В обобщение, дисбалансът в дименсиите на ментализацията закономерно генерира нементализационни модели на психично функциониране. При психичната еквивалентност емоциите и силата на афекта
доминират когницията. Телеологичният
стил е последствие от ексклузивно фокусиране върху външните осезаеми проявления
на психичния живот за сметка на неглижирането и дори девалюирането на вътрешните неосезаеми състояния. Престореният
стил с неговите вариации – хиперментализиране и псевдоментализиране – е неизбежен, ако способностите за разсъдливо, експлицитно, контролирано ментализиране не
са пълноценно развити. Способностите за
пълноценна ментализация се разгръщат в
хода на онтогенетичното развитие на индивида. В ранните години на индивидуалното
развитие доминирането на нементализационните стилове на психично функциониране е закономерно явление. Например
емоционалното,
афективно-фокусирано
ментализиране на психичните състояния
хронологически предшества когнитивното
ментализиране с нужните за него способности за извършване на сложни мисловни
операции (Harris, deRosnay, & Pons, 2005).
Друг пример може да бъде даден с психичната еквивалентност, която почти неизбежно взема участие в живота на децата между
3 и 5-годишна възраст.

Методи
Като основен метод на изследването е
възприет методът Описание на кличинни
случаи. Изборът на този метод е обусловен от целта на изследването, която е да
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бъде представен и популяризиран на българска територия един недобре познат у
нас психотерапевтичен към Емоционално
нестабилното и в частност към гранично
личностово разстройство – методът на
Ментализацията. Таргет групата на изследването се състои от група пациенти,
страдащи от Емоционално нестабилно
личностово разстройство – импулсивен и
граничен тип, набрани сред пациентите,
посещаващи Център за психично здраве
– Велико Търново, както и кабинетите за
извънболнична специализирана психиатрична помощ. При набирането на пациенти за групата беше приложен инструментът IPDE – International Personality
Disorder Examination (Loranger, Janca &
Sartorius, 1997), който е стандартизиран въпросник за диагностициране на
личностови разстройства, в това число и
на ЕНЛР, съгласно диагностичните критерии на МКБ-Х. На пациентите, покриващи диагностичните критерии за ЕНЛР,
беше предложено участие в психотерапевтична група с включени ментализационни
елементи в психотерапевтичния подход.
За илюстрация на идеите на настоящата
разработка е представено кратко описание
на един от тези клинични случаи, който е
оценен като информационно най-богат и
съдържателен по отношение на фокуса на
разработката, според принципа на принципа на информационно ориентирания
подбор.

Резултати и обсъждане
Пациентите с ЕНЛР от психотерапевтичната група във Велико Търново бяха наблюдавани ментализационни нарушения, типични за лицата, страдащи от това личностово разстройство. Те често реагираха
незабавно в множество разнообразни житейски и социални ситуации, прибягвайки
към автоматичното (имплицитно) за сметка на контролираното (експлицитно) ментализиране, отделяйки повече внимание на
емоционалния опит, отколкото на когнитивната интерпретация на изживяваното,
и отдавайки повече значение на външните
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осезаеми изяви на тези емоции, отколкото
на вътрешните абстрактни и неосезаеми
състояния.
За илюстрация може да послужи клиничният случай на пациентка от Ментализационната психотерапевтична програма
във Велико Търново. Случаят се отнася до
пациентка на 23-годишна възраст, с българска етническа и културна принадлежност,
неомъжена, със средно специално образование, безработна, без фамилна история на
обремененост с психични заболявания.
По време на първия преглед за преценка на пригодността й за включване в програмата, пациентката сподели оплаквания
от нестабилно и променливо настроение
и импулсивност при вземане на решения
на фона на липса на търпение и постоянство в преследване на поставените цели.
Пациентката описа себе си като човек с изострена емоционалност, който спонтанно
се впуска в необмислени начинания, включително и такива, криещи сериозна доза
опасност и риск. „Разпилява се“ в различни
посоки на живота, тъй като няма представа какво най-много ще й допадне и какво
ще й донесе удовлетворение. Зададените
към нея уточняващи въпроси показаха, че
тя рядко достига до търсеното удовлетворение, тъй като не инвестира нужното време и усилия за достигане на целта. Вместо
това е склонна бързо да преценява своето
начинание като безполезно и да търси нови
посоки за своите инициативи. Призна, че
преследването на дългосрочни цели не е
нейна силна страна. По отношение на междуличностните контакти също срещаше
сериозни предизвикателства. От проведения разговор стана ясно, че конфликтите с
околните (близки, роднини и приятели) са
по-скоро чести, а поводите за тях – многообразни, но незначителни. Обичайна за нея
е бързата и интензивна емоционална реакция на гняв при срещата със ситуации или
хора, които тя субективно възприема като
пречка. Болезнено реагира на отправените
от други хора критики. Има нагласата да
тълкува всяко събитие и реплика себеотносно. Най-голямо предизвикателство пред
нея са междуличностните връзки с другия
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пол, основно поради изпитвания от нея
силен и необоснован страх от изоставяне.
В този контекст е склонна да прибягва до
манипулативни действия, с надеждата че
по този начин ще задържи човека до себе
си. Въпреки полаганите неимоверни усилия, връзките й с представители на другия
пол по правило завършват с драматичен и
бърз неуспех. Вследствие на това страда от
чести емоционални кризи и допълнително
задълбочаване на интензивния страх от изоставяне. Данните от проведения обстоен
преглед, включващ снемането на анамнеза за историята на страданието, оценка на
психичния статус и прилагането на стандартизиран въпросник IPDE (Loranger,
Janca & Sartorius, 1997) за диагностициране на ЕНЛР показаха, че съгласно МКБ-Х
пациентката покрива диагностичните критерии за Емоционално нестабилно личностово разстройство – Граничен тип.
Преморбидното развитие на пациентката било правилно. Родена била от втора
нормално протекла бременност и раждане.
Проходила и проговорила навреме. Растяла в сянката на по-големия си брат, от
когото често ревнувала своите родители.
Посещавала детска ясла, а след това детска
градина, където също растяла в сянката на
своите по-изявени връстници. Не заемала
лидерски позиции. В училище била добра
ученичка, показвала много добър успех. Завършила средно специално образование в
Техникум по ресторантьорство и туризъм.
Работила в продължение на няколко месеца като сервитьор, но скоро напуснала работа, тъй като „почувствала“, че тази професия не й допада. Работила също и като
продавачка, отново за кратък срок, поради
липса на професионална удовлетвореност.
Направила опит да учи в университет във
филологическа специалност, но напуснала
университета още в края на първия семестър. Не се явила на изпити, решила, че усилията са прекомерни и неоправдани. Няма
ясни идеи за това, какво иска да прави в
живота си, както в по-близко, така и в подалечно бъдеще. Живее в дома на родителите си в добри социално-битови условия
от градски тип.
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След няколко срещи с цел оценяване и
формулировка на случая беше решено, че
пациентката е подходяща за включване в
психотерапевтична програма по метода на
ментализацията. Направеният анализ на
ментализационните умения на пациентката по четирите ментализационни дименсии показа, че тя демонстрира ментализационен профил, типичен за лица, страдащи от Гранично личностово разстройство.
Автоматичното (имплицитно) ментализиране имаше силен превес над контролираното (експлицитно) ментализиране.
Пациентката беше склонна да прави бързи и необмисилени изводи за събитията и
хората около себе си, без да ги подлага на
размисъл или тестване срещу реалността.
Имаше твърдо убеждение в истинността
на това „интуитивно“ достигнато познание, „чувстваше“, че „усетът“ няма да я
подведе в нейните мигновено направени
преценки. По същия светкавичен и необмислен начин вземаше решения и се впускаше в импулсивни действия, водена от
„чувствата“ и „усета“, без да търси балансиращото въздействие на разума. В този
контекст, подчертаният превес на афективното над когнитивното ментализиране
също беше налице, с присъщата му непоклатима убеденост, без елемент на съмнение или размисъл. Дименсионалният
дисбаланс по отношение на дименсията
вътрешно – външно също беше очевиден.
Пациентката търсеше външни прояви,
доказващи мислите, чувствата и намеренията на околните. Беше в състояние да
забелязва и тълкува всеки жест, мимика
или гримаса, като в това отношение стигаше до моменти на хиперментализация.
Същевременно страдаше от объркваща
неяснота относно собствените си вътрешни желания и състояния. Нарушенията в
дименсията себементализация – ментализация на другите даваха резултат в упорити опити да контролира мислите и чувствата на околните, най-вече в контекста
на необоснования страх от изоставяне и
неистовите усилия за предотвратяването
му. В резултат на тези специфични за ГЛР
нарушения на ментализационния процес,

Психологични изследвания, Том 22, кн. 2, Август 2019 609

междуличностните връзки и социалното
функциониране на пациентката бяха сериозно увредени.
В хода на прилаганата терапия пациентката показваше подчетран уклон към
често преминаване в нементализационни стилове на психично функциониране, каквито са хиперментализацията,
псевдоментализацията и телеологичният
стил. Например, пациенката често демонстрираше телеологичен стил на психично функциониране. Тя очакваше от своя
приятел ежедневно да я обсипва с доказателства за своята любов и преданост
към нея, най-често под формата на дребни подаръци или комплименти. Многократните телефонни обаждания по всяко
време на денонощията също бяха нужни
за доказателство, че той не престава да
мисли за нея. В ситуации, асоциирани с
преживяван от нея стрес, тя се отдаваше
на рискови или саморазрушителни действия, като шофиране с превишена скорост
или отказ от храна. С тези свои прояви на
дистрес тя предизвикваше осезаема реакция на загриженост от негова страна (като
отнемане на ключовете за автомобила или
специална вечеря, приготвена с любимите й ястия). Пропускът му да реагира
по очаквания от нея начин тя тълкуваше
като дезинтересираност и охладняване
на чувствата му към нея. Никакви устни
уверения за любов и загриженост не бяха
в състояние да я убедят в противното.
Придавайки ексклузивна важност само на
външните осезаеми доказателства и вярвайки твърдо, че нейната перспектива е
единствено вярната, тя изживяваше с голям драматизъм тривиалните пропуски в
удовлетворяването на своите непрестанни
очаквания. В хода на психотерапевтичните сесии пациентака демонстрираше
псевдоментализиране. Тя се впускаше в
обстойни разсъждения относно редица
дребни добронамерени жестове от страна
на нейн бивш супервайзор. В крайна сметка тя достигнала до извода, че той изпитва
нежни чувства към нея. В желанието си да
ускори развоя на събитията, тя подхванала разговор с него, в който му изложила
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своите изводи. Той с изненада установил,
че тя погрешно е изтълкувала неговите
жестове, като обяснил, че те са признание
за добрата й работа като професионалист
и член на екипа. Нашата пациентка беше
убедена, че той преднамерено е отрекъл
своите чувства към нея, вярвайки, че е
бил мотивиран от страх от обвързване. В
крайна сметка това недоразумение било
една от причините, които я мотивирали да напусне работното си място. Това
още един път илюстрира негативните
последици на ментализационните нарушения върху социалното функциониране
на страдащия от ЕНЛР. Тези типични за
ЕНЛР отклонения, както и демонстрираната от пациентката мотивация за участие
в терапевтичната работа, бяха индикатори за потенциала й да извлече полза от
включване в психотерапевтична програма
по метода на ментализацията.

Заключение
В заключение, ментализациата може да
бъде разгледана като сложен когнитивен
процес с мултидименсионална природа.
Анализът на четирите дименсии на ментализацията и нарушенията на баланса
между полюсите на всяка една от тях очертава ментализационния профил на всяко
специфично личностово разстройство и в
частност – на Емоционално нестабилното личностово разстройство – импулсивен и граничен тип. За ментализационния
профил на това разстройство са типични
подчертаният превес на автоматичното
над контролираното ментализиране, на
афективното над когнитивното ментализиране, преимущественото фокусиране
върху външните прояви за сметка на пренебрегването на вътрешните състояния
на личността, в комбинация с дисбаланс в
ментализирането по отношение на другите
и на себе си, водещ до свръхсензитивност
и хиперментализиране на емоционалните състояния на другите в опит да бъдат
контролирани техните мисли и чувства,
както и до неясна концепция за себе си,
често изкривена до степен на хипермента-
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лизационна фантазия. Опитът, придобит в
процеса на прилагане на ментализационни
похвати в терапевтичната програма във
Велико Търново за пореден път илюстрира и потвърждава тези характеристики.
Адаптираната за територията на България
психотерапевтична програма, обогатена с
ключови елементи на ментализационния
подход, демонстрира, че този подход има
своята приложимост в България за лечението на лица с Емоционално нестабилно
личностово разстройство – Импулсивен и
Граничен тип.
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