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УВОД 

 

Връзката с другия човек лежи в основата  на семейните отношения и 

определя качеството на личностното функциониране. Въпросът за типа 

връзка е интересувал поети, философи, социолози и психолози отдавна. 

Много е откритото и написаното по въпроса в психологическата наука. 

Факт е, че учените не са единодушни по различни въпроси, касаещи 

например типа на привързване и как точно той бива формиран. От 

направените от мен проучвания, сякаш психоаналитиците имат най-

задълбочени проучвания по тези въпроси. Ето някои от по-важните теми, 

засегнати от психоаналитиците, започвайки от З. Фройд и неговите по-

късни последователи. Още той дава определение на понятието обект от 

психоаналитична гледна точка и от тази на задоволяването на нагоните. 

Откривайки несъзнаваните механизми на преноса (трансфера), той 

доказва връзката между първичния обект (майка, или тази, която се е 

грижила за субекта) и последващите избори на любовни обекти в младежка 

и по-зряла възраст, или, както ще се изрази един представител на 

съвременната психоанализа Жак Лакан - „Всеки обект е обект на 

заместване” по специфичен начин  (Семинари от 1953 г. насетне). Фройд 

развива и доказва съществуването на позитивен и негативен пренос. Той го 

определя като  специфични начини на свързване с обектите, в зависимост 

от несъзнаваните следи от позитивен или негативен опит. В статията си 

„Траур и меланхолия” той описва откритите от него и колегите му 

зависимости между умението да се разделяш, да преминаваш през траура и 

патологичните аспекти на меланхолията, при която субектите не са 

разделени постепенно от първичния обект (майката), или тази раздяла се е 

случила по травматизиращ начин. В „Нагоните и тяхната съдба” Фройд 

свързва индивидуалната история на нагоните и тяхното задоволяване, 

фиксация, незадоволяване и т. н. с определящи психичното функциониране 
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модели. По-късно М. Клайн развива тези тезиси, определяйки двете 

основни позиции, в които пребивават субектите (депресивна и шизо-

параноидна). И Клайн, а по-късно и Д. Уиникът, и двамата представители 

на англо-саксонската школа, независимо от различията им, определят 

водещото, не само за психичното здраве, но и за начините на свързване 

значение на ранните отношения майка-дете, както и огромното значение на 

съдбата на тези отношения за връзката с другия в зряла възраст. Те 

определено доказват огромното значението на историята на ранните 

отношения за успешните начини на свързване в по-късна възраст и 

изработват понятия като „холдинг” и „хандлинг”. Доста преди Уиникът, 

френската психоанализа върви по същия път и аналитици като Франсоаз 

Долто и Жак Лакан успяват да обяснят причините за аутизма и 

инфантилните психози. Те стигат доста по-далече от Клайн по въпроса за 

„позициите” и следвайки Фройд, обособяват понятието „структура”. До 

голяма степен именно структурата определя  предопределеността на 

начините на свързване и господстващата роля и съдба на ранната история 

на отношения бебе-майка. Боулби, психоаналитик, прeдставител на 

школата на обектните отношения, диференцира етапи в развитието на 

привързаност и нарастваща независимост от фигурите на привързаност. М. 

Ейнсуърт  обобщава опита си от работата си с деца и конструира 

експеримент „непозната ситуация”. Тя изследва влиянието на чувство на 

сигурност / несигурност, което изпитва детето към майката, и склонността 

му към изследователското поведение. Последното тя свързва с 

формирането на автономност и е обратно пропорционално със степента на 

зависимост от майката. М. Ейнсуърт извежда три типа привързаност, към 

които ще се върнем по-нататък в изложението. Мери Мейн продължава 

работата на Ейнсуърт и разработва полуструктурирано интервю за  

изследване на типа привързаност при възрастни. Тя определя типовете 

привързаност при възрастни, като отговарящи на типовете привързаност 
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при деца (по Ейнсуърт).  Франсоаз Долто  определя етапите, които 

задължително е необходимо да се случат в ранното детство, които водят до 

сепарация, т. е. автономия. Независимо от всичко, водещото при 

цитираните автори се явява понятието несъзнавано, което значително 

затруднява проучванията на въпроса по темата привързаност. 

          Всички автори, засягащи темата привързаност, я включват в 

личностовите особености на индивида.   

 

I. Литературен обзор 

 

1.1.Теория на привързаността 

     1.1.1.Теорията на Джон Боулби 

Боулби през 1969 дефинира понятието привързаност  понятието като 

„продължителна свързаност между две човешки същества”. Джон 

Боулби разглежда психичното развитие на детето през призмата на 

етапите на формиране на привързаност. Стремежът  към търсене на 

близост става диференциран спрямо различните фигури, детето 

постепено придобива самостоятелност и способност да вниква в 

чуждите мотиви. Представени са краткосрочните и дългосрочните  

последиците за травматичната раздяла с основната фигура на 

привързаността.  

Значим принос на Джон Боулби за обяснението на личноството 

функциониране е въвеждането на термина „вътрешен работен модел”, 

който включва  менталните представи за себе си ,  другите и света. Те се 

изграждат въз основа на общуването между бебето и хората, които го 

обгрижват. Авторът твърди, че тези веднъж формирани тези представи 

са трудно податливи на промяна през жизнения цикъл на човека. 
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1.1.2. Теория на Мери Ейнсуърт 

Представена е изследователската процедура  „Непозната ситуация” на 

базата, на която са описани три типа привързаност. Разгледан е 

емоционалния отговор на децата спрямо потребността от близост и 

способността им да толерират раздяла с майката. Описани са и 

характеристиките на майчината грижа,  която получават децата  от 

трите типа привързаност.  Децата със сигурна привързаност изследват 

активно пространството, като използват майката за сигурна база, 

проявяват безпокойство,  когато трябва да се разделят с майката и 

намаляват изследователската си дейност. Те са радостни и се стремят 

към  физически контакт с майката, когато тя се завръща. Децата 

проявяват явно предпочитание към майката, отколкото към непознат 

човек.  Майките на тези деца са сензитивни и бързо реагират на 

сигналите на децата си.  

Децата с несигурна избягваща привързаност изследват средата, без да 

използват майката за отправна точка, не проявяват безпокойство при 

раздяла с нея и се стремят да избегнат физическия контакт при  

завръщане  ѝ. Децата не проявяват явно предпочитание на майката пред 

непознатия. Наблюденията показват, че майките са недостатъчно 

отзивчиви и често отхвърлящи. 

Децата с неуверен амбивалентен тип привързаност тип не  остават в 

близост до майката и не изследват новата среда. Те  изпитват силно 

безпокойство при раздяла с нея. Амбивалентни са при повторно 

събиране – стремежът към близост е комбиниран със силен гняв.  

Майките на тези деца са непоследователни по отношение на 

обгрижване на детето. 
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1.2.  Разстройство на привързаността 

 

1.2.1. Етиология  Предполагаемите етиологични фактори се групират в 3 

категории: фактори на грижещия се; на детето; на средата. 

 

1.2.2.  Клинична картина  

Симптомите на разстройство на привързаността могат да се групират в 5 

категории: поведенчески, симптоми, когнитивни, симптоми, емоционални 

симптоми: социални симптоми; физически симптоми.  

     Поведенчески симптоми 

Децата имат агресивни прояви към себе си и другите. Агресията може да е 

открита (пр. физическо насилие) или да е пасивна (пр. манипулативни и 

подмолни поведения). Често се среща садистична жестокост към животни, 

която се извършва тайно. Налице е повишен интерес към огън, 

вътрешности и кръв и разрушителни поведения спрямо собствените и 

чуждите вещи. Кражбите са типични вътре и извън дома. Лъжите са с 

патологичен характер: децата лъжат, без да търсят конкретна полза. 

Обичайни са абнормните модели на хранене. Презапасяването с храна и 

преяждането вероятно отразяват желанието за контрол и запълването на 

емоционалната празнота. Децата, които са преживели сексуална 

злоупотреба, демонстрират неподходящи сексуални поведения и нагласи. 

Наблюдават се и нарушения на съня, които включват повтарящи се 

кошмари, нощни страхове. Енурезата и енкопрезата са типични прояви на 

гняв, агресия и контрол. (Levy, T., Orlans, M., 1998).  

  Когнитивни симптоми 

 Децата рядко поемат отговорност за собствените си избори и 

действия и обвиняват околните, защото им липсва причинно-следствено 

мислене. Техният вътрешен работен модел се характеризира с това, че: 

считат себе си за нежелани, безсилни, лишени от собствена стойност; 
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гледат на грижещите се като на хора, които не са им на разположение, не 

заслужават доверие и могат да се превърнат в заплаха; светът за тях 

представлява опасно и враждебно място. Те определят себе си или като 

безпомощни жертви, неспособни да въздействат на света, или като 

всемогъщи същества с грандиозна значимост като защита срещу чувството 

на безпомощност. Училищните и езиковите нарушения са обичайни и се 

срещат като резултат от ранна неврологична увреда, физическо насилие 

или са свързани с гореспоменатите психически проблеми                          

(Levy, T., Orlans, M., 1998).          

   

Емоционални симптоми 

 Емоциите на тези деца са представени от интензивен гняв, страх и 

срам. Те често са неуверени и потиснати, обикновено като отговор на 

неразрешена загуба и печал. Типични са избухванията и гневните реакции. 

Емоциите им са лабилни, с чести непредсказуеми промени в настроението. 

Децата са неспособни да идентифицират и изразят емоциите си по 

конструктивен начин, защото с години са ги избягвали и отричали. Децата 

преживяват срам, защото са били малтретирани или заради собствените им 

негативни прояви към другите (Levy, T., Orlans, M., 1998). 

     Симптоми на социалното функциониране 

 Хроническото неподчинение се демонстрира в междуличностните 

взаимоотношения като битки за контрол, незачитане на правила и 

авторитети, неспособност за съобразяване с външни ограничения. Децата 

често създават конфликти с грижещите се, учителите и връстниците си. 

Свързват се с другите по манипулативен, контролиращ и експлоатиращ 

начин и са неспособни да създадат връзки с автентична близост. Липсата 

на доверие към другите е пряк резултат от недостъпността, 

ненадеждността и нараняването от страна на грижещите се през ранните 

години от живота на децата. Децата свръхкомпенсират чрез 
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псевдонезависимост. Те са повърхностно мили и чаровни, 

недискриминативно нежни към непознати. Отсъствието на контакт очи в 

очи е явно, когато смятат, че интеракцията е интимна, но поддържат очен 

контакт, за да изглеждат привлекателни или контролиращи. Обикновено 

техните социални роли включват жертвата или насилника. Дългосрочният 

ефект на проблемното им социално функциониране е липса на пълноценни 

взаимоотношения ( Levy, T., Orlans, M., 1998). 

 

                   Физически симптоми 

 Гняв, скръб, страх и емоционална болка се изявяват на соматично 

ниво, тъй като децата не могат да ги изразят по друг начин. Телата им 

обикновено са хронично напрегнати, за да се защитят от близостта и 

физическия контакт и като соматичен отговор на преживяната травма. 

Мускулите на гръдния кош са слабо подвижни като реакция на 

постоянната тревожност и страх, което води до повърхностно и ограничено 

дишане. Напрежението в гърлото и лицевата зона блокират импулса за 

плач. Децата отдръпват раменете си, за да се дистанцират от другите. 

Някои изглеждат като механизирани с втренчен поглед и минимална 

емоционална експресия.  

 Обичайни са проблемите с личната хигиена. Децата не се гордеят с 

външния си вид и жилищните си помещения и често отказват да се къпят, 

да си мият зъбите и да поддържат чистота около себе си. 

 Чести са паданията и физическите наранявания. Леките се 

преувеличават и драматизират, за да се привлече вниманието, като по този 

начин контролират и манипулират останалите. Сериозните наранявания се 

прикриват и се пазят в тайна, заради стремежа да се избягва уязвимостта и 

получаването на помощ от грижещите се (Levy, T., Orlans, M., 1998). 
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1.2.3. Класификация  

 Специалистите не са постигнали съгласие за дефиницията на 

разстройство на привързаността.  Въпреки критиките към описанията на 

разстройство на привързаността  МКБ-10 засега  остава единственият 

общоприет стандарт за поставянето на тази диагноза в България. Описани 

са два типа разстройство на привързаността: разстройство на 

привързаността реактивен тип и разстройство на привързаността от 

дезинхибиран тип. 

F94.1 Разстройство на привързаността в детството, реактивен тип 

 Това разстройство, срещащо се при бебета и малки деца, се 

характеризира с трайни абнормности в структурата на социалните 

взаимоотношения на детето, които са свързани с емоционално нарушение 

и са реактивни към промени в условията на средата. Характерни са 

страхливост и лицето е постоянно нащрек, като не се поддава на 

успокояване; типични са лошите отношения с връстници; много чести са 

агресивността спрямо себе си и околните; децата обикновено са нещастни, 

понякога растежът им е нарушен. 

F 94.2 Разстройство на привързаност в детството, дезинхибиран тип 

Това е особен стил на абнормно социално функциониране, който възниква 

през първите пет години от живота и който, след като се установи, показва 

тенденция към персистиране, дори при изразени промени в средата. На 

двегодишна възраст той обикновено се проявява с прилепчивост и 

дифузно, неселективно насочено поведение на привързаност; на 4-годишна 

възраст дифузната привързаност остава, но прилепчивостта започва да се  

заменя със стремеж към привличане на вниманието на околните и 

недиференцирано приятелско поведение; в средното и късното детство 

децата могат да развият или да не развият селективна привързаност, но 

често персистира търсещото внимание поведение и зле модулираните 

взаимоотношения с връстниците са обичайни; в зависимост от условията 
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могат да се наблюдават емоционални и поведенчески нарушения. 

Синдромът е бил най-ясно идентифициран при деца, отглеждани в 

институции от ранно детство, но се среща и при други ситуации; смята се, 

че се дължи в частност на липса на възможности да се развие селективна 

привързаност, което е последица от извънредно чести смени на лицата, 

грижещи се за детето. Концептуалното единство на синдрома зависи от 

ранното начало на дифузна привързаност, продължителни лоши социални 

взаимоотношения и липса на ситуационна специфичност. 

 

1.3. АКЦЕНТИ ВЪРХУ ПРИВЪРЗАНОСТТА В ТЕОРИИТЕ НА 

ДРУГИ АВТОРИ 

1.3.1.  Класическа психоанализа. Зигмунд Фройд 

В  дисертацията са описани  стадии на психосексуално развитие: 

орален, анален, инфантилен генитален, латентен и генитален. Всеки 

стадий се отличава със специфична организация на либидото и връзка с 

обекта.  Начинът, по който  индивидът е преминал през стадиите на 

психосехсуалното развитие, определя личностовите особености и типа 

на интерперсоналните връзки.   Допълнително доказателство за това 

намираме в класификацията за либидните типове  на Фройд, която се 

основава на  разпределението на либидото между трите инстанции на 

психичния апарат според втората топика. 

Главните либидни типове са: 

- еротичен   тип – еротиците са хора, които се стремят да 

постигнат позицията на обект: да бъдат обичани. Те се 

страхуват да не загубят любовта на другите и заради това са 

зависими от тях. При този либиден тип Ида подчинява 

останалите психични инстанции; 

- натраплив тип – Суперегото доминира и се намира в 

напрегнато отношение с Егото. Тук не се наблюдава страх от 
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загуба, а страх от съвестта, не е подвластен на външна 

зависимост, но проявява вътрешна зависимост. 

Представителите на натрапливия либиден тип са 

консервативните носители на културата; 

- нарцистичен тип – няма напрежение между Его и Суперегото, 

няма надмощие на еротичните потребности, интересът е 

насочен към себесъхранението, налице са независимост и 

ниско равнище на страх. Егото разполага с голяма агресивност, 

проявяваща се в готовност за действие. Предпочита да обича, 

вместо да бъде обичан. Другите ги възприемат като хора, 

даващи опора, водачи, но и способни да разрушат 

съществуващото. 

 Смесените типове са: 

 -  еротично-натраплив – доминацията на нагонния живот е   

 ограничена от Суперегото; едновременна зависимост от 

 новопоявяващи се човешки обекти и  от трайни въздействия на 

 родители, възпитатели и образци; 

 еротично-нарцистичен – съединява противоположности, които 

взаимно се притъпяват; агресивността и активността са свързани с 

доминиране на нарцисизма; 

 нарцистично-натраплив тип – съчетава външна независимост, 

съблюдаване на повелите на съвестта, способност за енергична 

дейност, което укрепва Егото в противопоставянето му на 

Суперегото  ( Фройд, 1931). 
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1.3. 2. Школа на обектните отношения 

 

1.3. 2. 1. Мелани Клайн 

Мелани Клайн допринася за разбирането на ранното детско развитие, 

взаимодействието между нагоните, обособяването на психичните 

инстанции. 

Разгледано е понятието „позиция”– специфични конфигурации от 

тревожности и защити срещу  тях като следствие от специфично 

отношение към обекта (т.е. от обстоятелството, че детето вижда майката 

по нов начин, от различна „позиция“) (Атанасов, Н., 2002, с. 180).  

  

 

1.3. 2. 2. Доналд Уиникът 

Разгледани са трите етапа на детското развитие на преминаване от пълна 

зависимост през относителна зависимост към независимост. Описани са и 

трите етапа на способността на детето да различава  родителите си и да 

общува с тях: държане, майка и дете живеят заедно, майка, баща, майка и 

дете живеят заедно. 

 Уинийът въвежда понятието „истински аз”, който включва тенденцията 

към растеж и развитие и ядрото на личността „истинския аз“ (true self)“ 

(Атанасов, Н., 2002, с. 207) и  условията за създавана основите на 

фалшивия аз (false self), който прикрива истинския, и детето изоставя 

своите желания и реагира на желанията на майката.  Развитието на фалшив 

аз спомага за свързване с околните, адаптиране към социалните норми. 

Доминирането на фалшивия аз, което винаги е продиктувано от личната 

история на индивида, може да блокира спонтанността и креативността на 

човека.  

 Формирането на здрав аз изисква наличие на  „достатъчно добра майка”, 

която се адаптира към променящите се потребности на детето в различните 
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етапи от неговото развитие. Тя подкрепя детето, когато то се учи на 

самостоятелност. Нейните грижи му помагат да извлича полза не само от 

задоволяването на потребностите, но и от срещата с фрустрациите. 

(Атанасов, Н., 2002, с. 208). Независимостта на детето се определя от 

способността му за изграждане на връзка с обекта. Между 6-ия и 12-ия 

месец детето не се нуждае от майка си непрекъснато, но има нужда от 

чувство на безопасност, когато е само. Преходният обект е едновременно 

субективно създаден и в същото време е реално съществуващ. Той 

представлява „първото притежание“,  първият „не-аз“ обект,  предпазва 

детето от депресивна тревожност, успокоява го, помага му да се справи със 

страха от загуба на либидния обект и му „помага да премине от тотално 

субективния си свят към чувството за себе си като отделен индивид сред 

другите (Атанасов, Н., 2002, с. 214). 

 

1.4. Френска психоаналитична школа. Франсоаз Долто 

Символигенните кастрации 

Франсоаз Долто проследява психичното развитие от гледна точка на 

самостоятелността, която придобива детето. Тя въвежда термина       

„символигенна кастрация“, за да обозначи ограничението, което въвежда 

възрастният върху начина на удовлетворяване на нагона на детето и върху 

избрания обект. Присъщият стремеж на детето да порасне го подкрепя по 

пътя на неговата независимост. Ф. Долто определя условията, които са 

необходими за доброто извършване на кастрацията – позволява на 

нагоните да бъдат символизирани. Забраната трябва да бъде дадена в 

подходящ момент, когато „...детето е способно да се грижи за 

удоволствията си по друг начин, освен чрез задоволяването на контакта 

тяло с тяло“  (Долто, Ф., 2005, с. 74).  Тя е забрана, валидна за всичко хора 

на една и съща възраст, това е придържане към Закона, а не към желанието 

на определен възрастен.   
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1.4. Теории на личностовите черти 

 

1.4.1. Гордън Олпорт  

 Гордън Олпорт разглежда личността като уникална комбинация от 

личностови черти. Авторът въвежда понятието диспозиция, за да опише 

неповторимото съчетание на няколко черти, които са в основата на 

индивидуалната личностова структура. През 1936 г. Олпорт дефинира 

личностовите черти като „персонализиращи детерминиращи тенденции – 

съгласувани и устойчиви способи за приспособяване на индивида към 

окръжаващата го среда“.   

Олпорт прави няколко класификации на личностовите черти. В една от тях 

чертите са разделени на: индивидуални – характерни за конкретен човек, и 

общи – присъщи за повечето хора. В друго разделение черите са 

определени като: основни (вродени черти, които стимулират поведението) 

и инструментални (оформят поведението и се формират в процеса на 

живота). Олпорт разделя чертите на личността на: кардинални (имат 

непрестанно въздействие върху живота на човека и определят житейските 

търсения и избори на човек, определят цялостната личност – нарцисизъм, 

макиавелизъм, садизъм и др.), централни (проявяват се в по-ограничен 

кръг житейски ситуации, те представляват основните компоненти на 

личността – склонност към драматизиране, нерешителност и др.) и 

вторични (наблюдават се в малък брой специфични ситуации). Повечето 

хора не притежават кардинални черти (Бардов, И., 2001). 
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1.4.2. Факторен модел на личността. Реймънд Кетъл 

Авторът извежда 16-факторен модел на личността, който се основава на 

лексикалната хипотеза на Олпорт. Всеки човек притежава в известна 

степен качеството, съдържащо се в определен фактор. Оценките по даден 

фактор се разполагат между двата му полюса. Факторите, които определя 

Кетъл, са: фактор А (топлота) - давата полюса са шизотимия–афектотимия, 

фактор B (разсъдливост) - двата полюса по фактор B са конкретно 

мислене–абстрактно мислене, фактор C (емоционална стабилност) - двата 

полюса по фактор C са силен Аз и слаб Аз, фактор Е (доминантност) -  

полюсите са подчиненост–доминантност, фактор F (оживеност) двата 

полюса по фактор F са сериозност-ентусиазъм, фактор G (отговорност към 

правилата) -  двата полюса са силно Суперего и слабо Суперего, Фактор H 

(социална насоченост/самоувереност), полюсите по този фактор са 

тректия–парамия, фактор I (чувствителност) - полюсите  са хария и 

премзия, фактор L (бдителност) - двата полюса са алексия и протензия, 

фактор M (абстрактност) - полюсите са праксерния и аутия, фактор N 

(потайност) - полюсите по този фактор са наивност и проницателност, 

фактор О (опасение) - двата полюса на фактора са спокойствие и 

склонност към изпитване на вина, фактор Q1(отвореност към промяната),  

полюсите по фактор Q1 са консервативност–радикализъм, фактор Q2 

(самоувереност) - двата полюса са приобщеност към групата и 

самостоятелност, фактор Q3 ( перфекционизъм) -  полюсите са слаб и 

силен самоконтрол, фактор Q4 (напрежение) - двата полюса са ниско 

енергетично напрежение и високо енергетично напрежение (Conn & Rieke, 

1994).  
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1.4. 3. Голямата петорка.  Дж.  Дигман 

Дигман също работи с факторен анализ и определя пет основни дименсии 

на личността:  екстраверсия-интраверсия, доброжелателност - 

враждебност, организираност (настойчивост-слабоволие), невротизъм 

(емоционална стабилност-нестабилност), отвореност към новия опит – 

способността на човек да учи бързо нов материал и да се справя с 

промените, невротизъм (емоционална стабилност–емоционална 

нестабилност, (Digmon, J. ,M. 1990). 

 

1.4. 4. Факторна теория на личността. Ханс Айзенк 

Ханс Айзенк е представител на диспозиционния подход и обръща 

внимание на генетичните фактори.  Айзенк включва три измерения в своя 

модел за личността: екстраверсия-интраверсия, невротизъм (емоционална 

стабилност–емоционална нестабилност, психотизъм.  Комбинациите от 

първите две измерения образуват четири личностови типа, които отговарят 

на четирите класически типа темперамент. 

 

1. 5. F60 Специфични личностови разстройства  

В дисертацията са представени личностовите разстройства според  МКБ 

10. 

Това са тежки нарушения в структурата на характера и поведенческите 

тенденции на индивида, които обикновено обхващат няколко сфери на 

личността и почти винаги са свързани със значителен срив в личностовото 

и социалното функциониране. Разстройствата на личността обикновено се 

появяват в късното детство или юношеството и проявите им се запазват в 

зряла възраст. Ето защо е малко вероятно диагнозата личностово 

разстройство да бъде уместна преди 16-17 годишна възраст. 
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II.  ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 

 

2. 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

2. 1. 1. Цел 

Изследване на взаимовръзката между взаимоотношенията с основните 

фигури на привързаност в детството и формиране на  структурата на 

личността. 

 

2. 1.2. Хипотези 

Хипотеза 1 Предполага се, че личностовото функциониране в зрелостта се 

определя от типа привързаност в детството. 

Хипотеза 2 Предполага се, че при отхвърлящ - отделен тип привързаност, 

в резултат на игнориращото отношение на фигурата на привързаността, ще 

се изградят депресивни, хистерични черти и висока социална интроверзия. 

Хипотеза 3 Предполага се, че лица със загрижен-смутен тип привързаност, 

в резултат на непоследователността на обгрижването от страна на 

фигурата на привързаност, ще формират  хипоманиакални, хистерични, 

хипохондрични и параноялни  черти на личността. 

 

2.1.3. Задачи 

Задача  1 Критичен прочит на специализираната литература 

Задача  2 Избор на методики за изследването 

Задача 3 Подбиране на участници за изледването, които отговарят на 

поставените цел, хипотези и задачи на изследването 

Задача 4. Провеждане на изследване с многофазов личностов профил 

Задача 5 Определяне на типа на привързаност чрез провеждане на 

полуструктурирано интервю 

Задача.6. Изготвяне на личностов профил чрез стандартизиран личностов 

въпросник 



19 

 

Задача 7 Интерпретация и анализ на получения личностов профил от 

гледна точка на теория на привързаността 

Задача 8. Количествен и качествен анализ на емпиричните данни 

Задача 9. Оформяне на изводи и препоръки на базата на анализиранитге 

емпирични данни. 

 

2.1.4. Методи 

2.1.4.1. В изследването са използвани следните методики: 

полуструктурираното интервю за изследване на типа на привързаност при 

възрастни (AAI – Adult attachment interview). 

Интервюто е създадено от Main, Kaplan, N. Cassidy, J. и е публикувано за 

първи път през 1984 г. То е с три поредни издания, последното от които е 

през 1996 г. На базата на тези интервюта майките били класифицирани в 

различни групи по подобие на детските патерни на привързаност. Тези 

класификации се оказали предикативни по отношение качеството на 

връзката на майката със собственото ѝ дете. (Алексиева, Е., 1998, 2008).  

Автономен–сигурен (secure/autonomous F) – отговаря на сигурна 

привързаност при деца. Изследваното лице осъзнава собствените си 

несъвършенства и тези на родителите си. Приема приликите между тях и 

себе си. Представя детството и родителите си по достоверен начин. 

Разказва за трудностите, които изглежда е преодоляло, споделя, че 

родителите са му давали опора, осъзнава свързаността на преживяването 

на отношенията в детството си с актуалното си психично състояние. 

Дискурсът на интервюто е кохерентен. 

 

Отхвърлящ – отделен (insecure/dismissing D) – отговаря на избягващ тип 

привързаност при деца. Изглежда, че изследваното лице не осъзнава 

голяма част от негативния опит на детството си, често не може да си 

припомни негативните си преживявания, а идеализира. Ако все пак  
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негативните преживявания се признават от интервюирания, те са свързани 

с лишения и са изразени индиректно (че не е бил обичан или че е бил 

отхвърлян и пренебрегван). Обикновено липсват конкретни спомени, 

интервюто се отличава с некохерентност.  

 

Загрижен-смутен (insecure/preoccupied E) – отговаря на амбивалентна 

привързаност при деца. Описанията на преживяванията на изследваното 

лице са непоследователни, объркани, понякога отговорите са ирелевантни. 

Интервюираният изглежда силно загрижен за преживяванията от детството 

си, които често включват загуба, малтретиране, а при някои и смяна на 

ролите родител-дете. Интервюто е некохерентно, по-продължително, а 

психичното състояние на изследваното лице се характеризира с гняв. 

 

Нерешителен – дезорганизиран (unresolved/disoriented U) – отговаря на 

дезорганизиран тип привързаност при деца. Допуска грешки в 

разсъжденията си при дискутиране на загуба или злоупотреба (пр. говори 

за починал човек като за жив). По време на интервюто изследваното лице 

може дълго да остане мълчаливо или да поддържа хвалебствен тон. 

Некохерентността е отличителен белег за всички типове несигурна 

привързаност. В интервютата на възрасни лица с привързаност тип D, E и 

U се срещат дълги, неясни фрази, неподходящи метафори, забравяне на 

мисълта, внезапна промяна на гледната точка и сериозно езикови грешки  

(Main, M., Kaplan N., Cassidy, J., 1985). 
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2.1.4.2.  Минесотският многофазен личностов въпросник (MMPI) 

  

 Минесотският многофазен въпросник е създаден от клиничните 

психолози Хатауей и Маккинли и е стандартизиран за прилагане в 

България от  К. Мечков. Методиката съдържа 4 скали за валидност и 

надежност и десет клинични скали.  

Скали  за валидност и надеждност 

Скала „?“ се определя от броя на твърденията, на които и. л. отговаря 

с „не мога да преценя”.  

Скала лъжа (скала Л), която показва стремежа на изследваното лице 

да отговори по желания от него начин и отчита агравация, симулация и 

небрежност при провеждане на теста. 

Скала валидност (скала В ) измерва степента, в която опитното лице 

се стреми да представи себе си в по-благоприятна светлинa. 

Скала за корекцията (скала К) отразява също нагласата на опитното 

лице, но в друг аспект. 

Клинични скали: 

   Скала (хипохондрията) – Хх  измерва степента на фиксираност на 

изследвания върху функции на своята сома (Дж. Макинли 1940). 

 Скала ( депресията) – Д определя степента на субективната депресия, 

моралния дискомфорт, тенденцията към вълнение, депресивната реакция 

при стрес (Хатауей, Фарбъроу, Бъртън, Корнън Розел). 

 Скала (хистерията) – Хи висока у индивиди със склонност към 

бягство в болестта, от решаване на проблемите с емоционално незрял 

подход към решаването на жизнените задачи, екстравертираност.   

 Скала (психопатия) – Пп показва дезадаптация в широкия смисъл на 

тази дума (Клекли, Хатауей). 
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Скала (скала на интересите) – Мж позволява да се съди за нивото на 

интереси на противоположния пол, т.е. за изразеността на мъжки (у жени) 

и женски (у мъже) черти на характера (Маккинли, Хатауей). 

Скала (параноя) – Па измерва степента на сензитивност, 

подозрителност, тенденции към образуване на ситуативно обусловени или 

налудни идеи за отношение, налудна симптоматика. 

Скала (психастения) – Пт позволява да се съди за сходството на 

дадения индивид с болни, страдащи от фобии, натрапливи постъпки и 

мисли (Макинли, Хатауей). 

Скала (шизофрения) – Ш измерва сходството на дадения индивид с 

личност, за която е свойствено необичайност на мисленето (Макинли, 

Хатауей). 

Скала 0 (социална интроверзия) – измерва тенденцията към 

отклоняване на социалните контакти или стремеж към тях (Дрейк). 

 

2.1.5. Изследвани лица 

 

 Представени са 12 изследвани лица чрез метода на изследване на 

случай (case study). 

Изследваните лица са  на възраст между 22 и 63 години, девет жени и 

трима мъже, шест от изследваните лица са родители, шест от изследваните 

лица са завършили висше образование, всички изследвани лица са 

завършили поне средна степен на образование: едно изследвано лице е със 

средно образование, пет от изследваните лица са завършили средно 

образование и са студенти към момента на проведеното изследване. 
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2.2. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

И. Л.  № 1 

Вероятно емоционалната студенина и недостъпност на първичната фигура 

на привързаност е затруднило емоционалната саморегулация у и.  л. 

Лицето не познава емоциите си, трудно ги диференцира и не може да ги 

вербализира, в резултат някои от тях биват означени върху тялото, като 

конверзивни симптоми. Изследваната трудно разпознава и назовава 

емоции и чувства. Изразяването на емоции и чувства се случва по два 

начина –  инфантилен, чрез телесни усещания и симптоми, и метонимичен 

– музиката, която лицето изпълнява. Наличие на нарцистична 

свръхкомпенсаторна представа за себе си като за успешна личност.  

 

И. Л. № 2 

Трудностите в идентификацията с основна фигура на привързаност, 

породени от бруталността в поведението на бащата и липса на сепарация с 

майката, водят до отказ от мъжка идентификация и формиране на 

женствени черти. Изследваното лице остава несепарирано от баща си, като 

се поставя в позиция на негов обект и търси одобрението му.  

Катастрофалното възприемане на развода на родителите и 

предпочитанието им  към сестрата на изследваното лице, предпоставят 

отдръпването на изследваното лице от социални контакти и трудности в 

отстояването на собствената позиция в социални ситуации. 

 

 

И. Л. №  3 
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Исторически е налице едно слепване и симбиотичност с майката, които 

определят специфичността на типа привързване. То си остава от 

инфантилен тип – в което доминиращ обект остава майката, и този тип 

отношения стои в основата на повторението на същия сценарий в 

развитието на всяка връзка. Може да допуснем, че тази зависимост от 

майката стои в основата на инхибиране на тревогата до степен на проява 

на психосоматични симптоми. 

 

И. Л. № 4 

Вероятно относителната размяната на ролите родител-дете и поемането на 

отговорност спрямо по-малката сестра са изградили самостоятелност и 

умения за справяне в социална среда, стремеж към заемане на доминираща 

позиция и активност при решаване на проблемни ситуации. 

Чувството, че е била отхвърлена от обществото, поради факта, че е била 

дете на незрящи родители, е довело до желание да изпъкне, да бъде 

одобрявана, да се стреми да заема водещи позиции в социалната група и да 

има интелектуални постижения. 

 

И. Л. № 5 

Гневните избухвания, непоследователността, с която се отличава връзката 

на и. л. с родителите, и липсата на сигурност в отношенията дете-родители 

са довели до изграждане на личностови черти като враждебност и 

злопаметност.  

 

И. Л.  № 6 

Страхът от обвързване и идеализация на взаимоотношенията с майката, в 

комбинация с феминизацията на характера, правят изграждането на връзка 

от интимен характер много трудно. 
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И. Л.  № 7 

 

Вероятно неуспехът на бащата да контролира поведението на сина е  

довело до свръхангажирането с преживяванията на привързаност, в които 

връзката със значимите други служи за утвърждаване  на позитивната 

представа за себе си. Фиксирането върху здравословното състояние се 

появява като защита срещу появата на манийни симптоми.  

 

И. Л. № 8 

 Вероятно стремежът на и. л. да се придържа към  алтруистичните 

ценности  е повлияло за изразяването на своите емоционални потребности 

по непряк път чрез соматични симптоми. Данните от интервюто се 

потвърждават от MMPI. 

Зависимост от родителите, тя е в позицията на обекта, така желанието 

става нейно желание в стремежа да „бъде доброто момиче (дете)” и 

пренебрегва собствените желания в името на това да не бъде отхвърлена. 

Това се вижда от показателите социалната интроверзия (18 с. т.), което 

определя изключително  конформен стил на поведение. 

 

И. Л. № 9  

Данни за личност с инфантилна структура, наличие на множество 

остатъци, характерни за детския нарцисизъм. Това обстоятелство определя 

трудности в овладяването на специфични женски черти. От тази гледна 

точка обекти на привързване са не зрели любовни обекти, а деца, с които  

и. л. се идентифицира.  Привилигированото положение на любимото дете 

на бащата в детството я е поставило в положение на вечното дете, което 

трябва да бъде закриляно и подпомагано и по линията на заучената 

безпомощност е блокирало възможностите за развитие и е фиксирало 
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инфантилните нарцистични модели. Фиксирането върху тялото е  израз на 

страх и невъзможност да се порасне. 

Ниският ръст, който е възприеман от изследваното лице като дефект, но е 

осигурявал предимство за вниманието на бащата, засилва социалната 

интроверзия. 

 

 

И. Л. № 10 

Вероятно емоционалната недостъпност на първичната фигура на 

привързаност е възпрепятствало развитието на емоционална 

саморегулация и е трансформирало тревогата във физически симптоми. 

Ролята на майка е допълвана от бабата, но за бабата изследваното лице е 

била единствен обект, което е подкрепило нарцистичните тенденции в 

личността. 

 

И. Л. № 11  

Преживяването на отхвърленост в детството  вероятно е породило чувство 

на заплаха и формиране на подозрителност като личностова черта, които 

са маскирани с мъжествени характеристики и общителност, които помагат 

за успешното социално функциониране. 

 

И. Л. № 12 

Незрелостта на родителите и тяхната „педагогика” неадекватно да 

изискват дъщеря им да проявява зрялост и да се развива, сякаш от 

само себе си е обособило среда на несигурност. Тази ситуация е 

създала установката у лицето да имитира демонстративно 

самостоятелност и зрялост. Същевременно изследваната е силно 

интровертирана и социалните ѝ контакти са формални и 

повърхностни. 
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III. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

Хипотеза 1 се счита за доказана. Резултатите от проведеното 

емпирично изследване показват, че типът привързаност в 

детството формира личностовите характеристики в зрелостта. 

Хипотеза 2 се счита за  частично доказана. Петима от 

изследваните лица бяха категоризирани с отхвърлящ-отделен тип 

тип привързаност.  

При едно от изследваните лица беше установено превалирането 

на депресивни черти на личността.  

При едно от изследваните лица беше установено, че социална 

интроверзия е водеща. 

При едно от изследваните лица беше установено превалирането 

на  хистерични  личностови черти. 

Другите две от изследваните лица (жени) бяха с доминиращи 

мъжествени черти на личността.  

Хипотеза 3 се смята за частично доказана. Седем от изследваните 

лица бяха категоризирани със загрижен-смутен тип 

привързаност.  

При едно от изследваните лица беше установено, че хипоманията 

е доминираща личностова тенденция. 

При двама от изследваните лица беше установено, че превалира 

хипохондрична личностова характеристика.  

Две от изследваните лица проявяват доминиране на хистерична 

личностова характеристика.  

При едно от изследваните лица беше установено превалирането 

на параноялни черти на личността.  
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При едно  от изследваните лица (мъж) беше установено, че 

водещи са женствени черти на личността. 

   Препоръки 

Да се направи айтем анализ на личностовия въпросник MMPI. 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ОТХВЪРЛЯЩ - ОТЕДЕЛЕН ТИП ПРИВЪРЗАНОСТ 

Данните от изследването показват, че отхвърлящ-отделен  тип 

привързаност е свързан със специфични проблеми в личностовото 

функциониране.  Емоционалната студенина в отношенията с основната 

фигура на привързаност води до нейната идеализация или принизяване от 

страна на детето. В случаите, когато основната фигура на привързаност е 

принизена, се наблюдава идеализация на други лица от близкото 

обкръжение. Вътрешната представа за грижещия се на свой ред поражда 

избягване на социалните контакти или създаване на повърхностни 

социални връзки (социална интроверзия),  поради страх от отхвърляне. 

Потребността от дълбоки емоционални взаимоотношения остава 

незадоволена, често и неосъзната.  Липсата на емоционална отзивчивост от 

страна на основната фигура на привързаност възпрепятства развитието на 

емоционална саморегулация, което води до формиране на меланхолични 

или хистерични черти.  

Меланхоличните черти са свързани с невъзможност  за разделяне с  един  

идеализиран обект (идеализирания образ на основната фигура на 

привързаността), т. е. процесът на траур не е извършен.  Загубата на 

идеализиран обект  предпоставя  афинитет към изкуството. 

Хистеричните черти като демонстративност,  стремеж  към отричане на  

затрудненията в социалната адаптация са свързани с липсата на 

емоционален отклик от страна на фигурите на привързаност. Хистеричните 
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черти в тези случаи представляват начин за свързване със значимите 

други, който не нарушава позитивната представа за себе си като 

независима и справяща се личност. 

Вътрешната представа за справяща се личност оказва влияние и върху 

проявата на мъжеобразие в характера при жени с отхвърлящ тип 

привързаност. 

 

ЗАГРИЖЕН-СМУТЕН ТИП ПРИВЪРЗАНОСТ 

Данните от изследването свидетелстват, че амбивалентните чувства към 

основната фигура на привързаност водят до емоционално свръхангажиране 

с взаимоотношенията с грижещите се от детството. Налице е силен 

стремеж за получаване на одобрение и/или желание за заемане на водеща 

позиция в групата, при лицата, категоризирани със загрижен-смутен тип 

привързаност. Това показва липсата на сепарация от грижещите се. 

Хистеричните черти, при загрижен-смутен тип привързаност, са 

обусловени от връзката на зависимост с фигурите на привързаност. 

 Сведенията от интервютата разкриват следните сходства в личностовите 

особености и изграждането на емоционални връзки в детството при лица с 

код 13 или 31: свръхпротективно отношение от страна на родителите, 

дезангажиране от собствените желания, доминиране на фалшивия аз, 

блокиране на спонтанността, затруднения в социалните интеракции с 

връстници в детството и юношеството,  пренасяне на отношенията на 

зависимостта към родителите в отношенията с интимния партньор,  

невъзможност за отказване от покровителството на родителите в ранната 

зрялост. Вътрешната ментална представа за себе си се характеризира с 

вярване за безпомощност, намесата при взимане на решения са 

възприемани като грижа. 
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Хистеричните черти, при загрижен-смутен тип привързаност, са свързани с 

проблеми в създаването на интимна връзка поради идеализацията на 

взаимоотношенията с майката (код 36).  

Параноялните черти, при загрижен-смутен тип привързаност, намират 

своето обяснение в непредвидимите реакции, гневните избухвания и  

свръхголемите, нереалистични изисквания на основната фигура на 

привързаност. Това предизвиква постоянно чувство на несигурност, което 

намира своя израз в личностови характеристики като враждебност и 

мнителност. 

Хипохондричните черти при код (19) се определят от невъзможността на 

бащата да контролира поведението на детето и от амбивалентните чувства 

във връзките с фигурите на привързаност. Появата на симптом замества 

ограниченията, които са липсвали в детството. 

Превалирането на хипоманиакални черти, в относително хармоничен 

личностов профил на активно-действена личност, показват, че физическите 

увреждания на родителите могат да не са травматични за детето и да 

стимулират развитието. 

Проявата на женствени черти при лица от мъжки пол са свързани с 

поддържането на симбиотична връзка с майката. 

               

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯЩ- OТДЕЛЕН И ЗАГРИЖЕН-СМУТЕН 

ТИП НА ПРИВЪРЗАНОСТ                

Отхвърлящ-отделен тип и загрижен-смутен тип привързаност се 

характеризират с несигурност, която подсилва нарцистичните чери на 

личността Идеализацията на майката и/или на връзката с нея 

възпрепятстват създаването на зрели форми на обвързаност. 
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      V.  Приноси 

1. Идивидуален дълбинен анализ на всеки отделен случай. 

2. Интерпретация на личностовия профил от MMPI, на всяко 

изследвано лице, чрез  преживяванията на привързаност. 

3. Установяване и интерпретация на наличието на нарцистични черти у 

всички изследвани лица. 

4. Установяване на прилики в личната история и качеството на 

привързаност при лица със сходни личностови профили                

(код 31 и 13). 

5. Обяснение на превалиране на скалите „хипохондрия”, „депресия”, 

„хистерия”, „мъжественост/женственост”, „параноя”  от гледна точка 

на теория на привързаносттa. 
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