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ност, която повишава като цяло нивата на
автономността.
Трябва да подчертаем, че отделните
компоненти на автономността са независими. Възможно е при постигната например
висока поведенческа автономност нивата
на емоционалната автономност да останат
много ниски. Следователно хората, които
имат точно и ясно дефинирани, стабилни
във времето представи за себе си, и които
разчитат на тези представи като на достатъчно коректни и адекватни собствени репрезентации, ще имат по-голяма поведенческа независимост. Това може да бъде обяснено с наличието на устойчиви, надеждни
и по-високо диференцирани представи
относно собственото поведение: докъде
можем да стигнем в своята спонтанност
и какви поведения сме включили в поведенческия си репертоар. Колкото повече
и по-лесно достъпни са представите за
собствените ни поведения, толкова по-лесно можем да избираме сред тях социално
най-приемливото и адекватно поведение в
конкретната ситуация.
Логично е допускането, че ако тези условия са съчетани с висока самооценка,
ефектите ще бъдат още по-силно изразени.
Бъдещите изследвания ще проверят дали
действително самооценката е опосредстващата променлива между автономност и яснота на Аз-образа.

Изводи и заключение
– Съществува положителна слаба линейна зависимост между равнището на
автономност на личността и нивото на
структурираност на Аз-образа.
– При хората с добре структурирани Азперцепции (стабилни, с висока надеждност и висока съгласуваност) се наблюдава значимо по-висока степен на поведенческа автономност, т.е. по-голяма
поведенческа свобода и по-висока отговорност по отношение на собственото
поведение.
– Останалите компоненти на автономността: емоционална, ценностна и автономност по отношение на семейната
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лоялност, не показват значимо по-високи равнища при лицата с висока яснота
на Аз-образа.
– Включването на повече компоненти на
Аз-концепцията (например, комплексност и диференциация на Аз-образа, и
самооценка) при изследването на капацитета за автономно функциониране на
личността ще допринесе за получаването на една по-пълна и ясна картина относно факторите, които играят ключова
роля за изграждането на автономната
личност.
Ниските нива на надеждност на скалите за измерване компонентите на автономността и малкият обем на извадката
сериозно редуцират надеждността на резултатите от емпиричното изследване. В
случай, че изводите бъдат потвърдени от
допълнителни изследвания, те биха могли да намерят практическо приложение за
улесняване консултативната психологична
работа с хора, които имат трудности да бъдат по-спонтанни и автентични на социалната сцена, да носят отговорност за своето
поведение или биха искали да постигнат
по-високи степени на свобода на действие.
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