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вия вид идентификация, постигната при
абсорбирането на социабилността и в „чирачеството“ (подготовка за работа), основаващо се на конкуренцията със и между
неговите връстници“. (Ериксън 1996: 205)
Тези нови отъждествявания карат индивида да прави избори и да взема решения. На
границата на този преход според Ериксън
стои един т.нар. „психосоциален мораториум“ – период, в който младият индивид
търси своето място в света и това е период
на повторно изясняване на идентификациите. Според него те не могат по пътя на
прибавянето да доведат до изграждането
на една цялостна личност. Той разграничава два основни типа идентификация –
болестни и желателни, като вторият тип
„са склонни тихо да бъдат субординирани
в нов, уникален Гещалт, който е нещо повече от сбора на своите части“ (Ериксън
1996: 208) Той е убеден, че „формирането на идентичността започва там, където
свършва ползата от идентификацията“
(Ериксън 1996: 209) Това е едно от ключовите различия на неговата теория с тази
на Фройд, в която идентификацията, като
част от Свръх-аза, съпътства човека в целия му съзнателен живот. Ериксън смята,
че началните отъждествявания, каквото е
това с родителската фигура, не се запазват, а се изменят и „окончателната идентичност следователно, както е фиксирана
в края на пубертета, е надстройка на всяка
отделна идентификация с хора в миналото:
тя включва всички значими идентификации, но ги и променя, за да сътвори от тях
уникално и достатъчно кохерентно цяло.“
(Ериксън 1996: 212) В този смисъл изглежда, че той не отрича твърденията на Фройд,
просто добавя към тях още един допълнителен елемент – този на взаимното влияние
на отделните идентификации.
От представените тези става ясно, че
идентификацията представлява насочен
процес на отъждествяване на личността с
външноположени спрямо нея фактори или
индивиди. Тя може да функционира като
уподобяване или оразличаване спрямо определени качества и модели на поведение.
До голяма степен тя е несъзнателен стре-

меж, който се появява както в най-ранна
възраст, така и в зрелия живот на Аза. Отъждествяването е провокирано от социалните роли, средата, обекта на любовта и
властовите фигури. Степента в която тези
фактори биват асимилирани от личността
се отнася към съхраняването ѝ като индивидуалност.
Основните различия между изложените теории са изразени в обособяването на
конкретните фази на идентификацията,
както и в оценката на авторите за положителната или съответно негативна роля
на процеси. Трудно може да бъде търсено
съгласуване между теориите относно тези
въпроси, но по отношение на самите проявления на отъждествяването в живота на
индивида, такова не е необходимо. Като
общи характеристики, които са дадени от
всички посочени автори, могат да бъдат
посочени: социалните предпоставки за реализирането на идентификацията, нейната
функция като изменение на някакво първоначално състояние (независимо колко ранно е то) и насочеността на процеса. Така
извеждането на определение за идентификацията, съгласувано с различията в отделните школи, би могло да съдържа само
тези елементи.
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