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Резюме. Настоящата публикация е втората по ред, посветена на разработването и стандартизирането на един нов инструмент – Въпросника за оценка на автостигма на психичната болест. В
първата публикация (Джалев и Ферчева, 2015) беше представено разработването на пилотната
форма на въпросника, изследванията на скаловата му структура и на психометричните му характеристики на субскалово и скалово равнище.
Тази статия е фокусирана върху стандартизацията на въпросника. Представено е разпределението на айтемите по субскали, както и данни за тяхната ориентация при измерването на автостигмата. За адекватното определяне на вътрешногруповите норми е направено предварително
изследване на междугруповите различия по осем социално-демографски и индивидуални признака,
наблюдавани в рамките на пилотното изследване върху извадка от 252 психично болни лица.
Като вътрешногрупови норми за автостигмата на психичната болест са изведени средните
стойности (M) и стандартните отклонения (SD) на баловете на групите, формирани по тези
признаци, за отделните субскали и за общата скала. Такива норми са изчислени за онези субгрупи,
между които е наблюдавана съществена разлика, установена чрез комплексен критерий, който
включва статистическа значимост, големина на ефекта и мощност на критерия. Там, където не
се наблюдава разлика или тя не удовлетворява комплексния критерий, нормите са изчислени въз
основа на данните за цялата извадка. Като приложение е поместен Въпросникът за оценка на
автостигма на психичната болест.
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Въведение
Автостигмата (или интернализираната
стигма) на психична болест се определя като субективно възприятие за обезценяване, маргинализация, тайна, срам
и социално отдръпване (Corrigan & Rao,
2012; Ritsher & Phelan, 2004). Тя има многобройни негативни въздействия върху
индивидите като дълбоко психологично
неблагополучие, намалено качество на

живот, деморализация, чувство за безнадеждност, ниска самооценка и самоефикасност, нарушена социална адаптация,
намалено търсене на психиатрична помощ
и социална подкрепа (Livingston & Boyd,
2010). Като цяло интернализираната стигма се разглежда като рисков фактор за неблагоприятна психична здравна прогноза
(Michaels et al., 2012).
Изследванията на психиатричната
стигма до скоро бяха фокусирани преди

