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Дисертационният труд е обсъден и насочен за публична защита пред научно 

жури на заседание на катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“ към 

Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на 20.05.2015 година. 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 19.10.2015 г. от 14.00 ч. в 63-

та зала, южно крило, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в кабинет 

60, южно крило на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисертационният труд се състои от увод, изложение в две части, декомпозирани 

в 6 глави, изводи,  препоръки за психотерапевтичната практика при посттравматично 

стресово разстройство, заключение, използвана литература от 305 източника – 31 на 

кирилица и 274 на латиница и приложения. В текста са включени 20 таблици и 12 

фигури. Общият обем на дисертационния труд е 255 страници. 
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УВОД 

 

Психичната травма се явява една от главните области на изследване при 

изучаване на травматичния и посттравматичния стрес. Посттравматичното стресово 

разстройство представлява поредица от промени, предизвикани от спомена за травмата, 

случващи се в следните сфери – емоционална, когнитивна, поведенческа.  

Анализирайки специализираната литература по проблема на посттравматичното 

стресово разстройство, изследванията свързани с привързаността при възрастните и 

чувството за вина, може да се направи заключението, че няма разработки, в които да се 

изучава взаимовлиянието и взаимовръзката между типа привързаност, реакциите на 

индивида към психичната травма и преживяването на вина. 

Формирането на сигурна привързаност през първите години от живота на човека 

е едно от най-важните условия за успешна адаптация в зряла възраст. Съвременните 

изследователи в областта на привързаността разглеждат и способността на индивидите 

за гъвкавост като процес, при който чрез взаимодействия между детето и средата, то 

развива капацитет да се адаптира успешно към неблагоприятните условия.  

Основа на вътрешния свят на човека са неговите неосъзнати базови 

убеждения/вярвания относно същността на външния свят, като повечето хора 

конструират собствения опит през призмата на своите вътрешни убеждения, свързани с 

доброжелателността на околния свят, неговата справедливост, ценностите и 

значимостта на собствения Аз. Базовите убеждения дават на детето чувство на 

защитеност и доверие към света, а в зряла възраст – усещане за собствена неуязвимост 

и значимост. В резултат на психична травма, базовите убеждения свързани с 

позитивния Аз-образ, доброжелателността на околния свят и справедливите отношения 

между Аз-а и другите, се оказват напълно или частично разрушени. Човек се сблъсква с 

ужаса, породен от външния свят и със собствената си уязвимост и безпомощност – 

съществуващата преди травмата увереност в собствената защитеност и неуязвимост се 

оказва илюзия, „хвърляща” личността в състояние на дезинтеграция, преодоляването на 

която може да се окаже труден и продължителен процес, в който индивида се нуждае 

не само от подкрепата на средата, но и от професионална психологична помощ. 

Целта на дисертационния труд е да бъдат установени взаимовръзките между 

посттравматичното стресово разстройство, стила на привързаност и преживяването на 

чувството за вина.  

 

ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ 

I. ПОСТТРАВМАТИЧНО СТРЕСОВО РАЗСТРОЙСТВО 

1. Историческо развитие на концепцията за посттравматично стресово 

разстройство 

Отделянето на посттравматичното стресово разстройство (ПТСР) в качеството 

на самостоятелна болестна форма е резултат от продължителното изучаване на 

психичната травма върху здравето на човека. Необходимостта от изучаване на 

психичните нарушения в различни извънредни ситуации (въоръжени конфликти, 

войни, катастрофи, природни бедствия и др.) изхожда от общопризнатото положение за 

тяхното изразено психотравмиращо въздействие, което обуславя възможно развитие на 

психична и психосоматична патология. 

Рискът от получаването на психична травма сам по себе си представлява 

неотменима част от човешкото съществуване от появяването на човека като вид. 

Клиничният опит е показал наличие на индивидуални различия в относителната 

способност да се овладява катастрофичния стрес, по силата на която при определени 

хора, преживели травматични събития не възниква ПТСР, а при други се наблюдават 
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ярко изразени симптоми. Това ни дава основание да смятаме, че травмата, както и 

болката, не представляват сами по себе си външни, достъпни за обективизация 

феномени. Травматичният опит се филтрира чрез когнитивни и емоционални процеси 

преди да бъде оценен в качеството си на изключителна заплаха. Вследствие 

индивидуалните различия в този процес на оценка, хората имат различен праг на 

травматизация. Въпреки субективните аспекти на травматизирането, следва да 

подчертаем, че такива събития като изнасилването, геноцида и тежкия фронтови стрес 

на практика се преживяват от всеки човек като травмиращи събития.  

2. Основни теоретични модели на ПТСР 

Психодинамичните модели разглеждат процеса на развитие на ПТСР и изхода 

от него като търсене на оптимално съотношение между патологичната фиксация върху 

травмиращата ситуация и нейното пълно изтласкване от съзнанието. Използваната 

стратегия се състои в целенасочено възвръщане към спомена за травмиращото събитие 

с цел анализирането му и пълното осъзнаване на всички обстоятелства, свързани с 

травмата. Стратегията „избягване” напомнянето за травмата, нейното изтласкване от 

съзнанието („инкапсулация на травмата”) е най-адекватна през острия период, в същото 

време при развитието на постстресовото състояние осъзнаването на всички аспекти на 

травмата става при непроменени условия на интеграция във вътрешния свят, 

превръщането на травмиращата ситуация в част от личното битие на субекта.  

Подробно са разгледани  моделите на ПТСР и психичната травма от класиците и 

съвременници на психодинамичните направления в психологията S. Freud, O. Fenichel, 

Sh. Ferenzi, I.G.Jung, D. Kalshed, M.Torok, A. Green, H. Vermorel и V. Frankl. 

Внимание е отделено на информационния модел на M. Horowitz, теория за 

емоционалната обработка на Rachman, когнитивния модел на Clark & Ehlers и на 

теориите на научаването. 

3. Етиология и патогенеза на ПТСР  
Към настоящия етап не съществува единна общоприета теоретична концепция, 

обясняваща етиологията и механизмите на възникване и развитие на ПТСР. 

Етиологията на ПТСР, в съответствие със съвременните тенденции в научните 

изследвания, насочени към преодоляване на механистичния моноказуализъм 

(„линейно” разбиране на етиологията), носи полифакторен характер. Основни 

етиологични моменти се явяват мощните жизнено опасни стресори, интензивността на 

стреса, социалната ситуация, в която се случва, социалното обкръжение на жертвата, а 

също и личностовите особености и биологичната предразположеност. Значима роля в 

степента на изразеност и продължителността на ПТСР играе социалната помощ и 

социалната подкрепа. 

3.1. Етиологични механизми 

Условно могат да бъдат отделени няколко групи етиологични фактори – 

биологични, психологични и социални по своята природа, при водеща роля на 

психичната травма.  

Към факторите, усилващи психичната травма се отнасят непосредствената 

заплаха за живота и вероятността от смърт, идентификация с жертвата, усещането за 

безпомощност и безизходица, неопределеността на късните последици, загуба или 

ограничаване на социалните връзки и др. В подобни преживявания се въвличат не само 

непосредствените участници в екстремални събития, но и членовете на техните 

семейства, свидетелите, спасителите и дори медицинския персонал, оказващ 

съответната помощ.  

Психичната травма води до най-различни изменения: на ниво организъм 

(постоянно главоболие, нарушение на сърдечно-съдовата дейност, храносмилателната 

система и др.); на емоционално ниво (раздразнение, агресивност); на личностно ниво 
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(загуба на интереса към живота, работата, ученето), на ниво поведение (неадекватност, 

затвореност в себе си, необщителност). 

Симптомокомплекса от нарушения, развиващи се след психологическата травма 

специалистите наричат посттравматично стресово разстройство (ПТСР).  

ПТСР представлява поредица от промени, предизвикани от спомена за травмата, 

случващи се в следните сфери: емоционална (страх, тъга, безпокойство, гняв); 

когнитивна (трудности в запаметяването, нарушения на вниманието, влошаване на 

интелектуалната дейност); телесна (болки в стомаха, гърдите, главата, треперене, 

тикове, разстройства на съня); поведенческа (трудности в общуването, изолация, 

фокусиране върху собствената личност, увеличена употреба на цигари, наркотици, 

злоупотреба с алкохол).  

Макар психичната травма да се разглежда в качеството на водеща етиологична 

причина за ПТСР, нейното патогенно значение се определя от сложни взаимодействия 

с редица други етиопатогенетични фактори, генетично обусловени и придобити в 

жизнения път на човека. 

3.2. Патогенетични механизми 

E.A. Brett (1988) предлага да се различават психологични, биологични и 

комплексни модели на патогенезата.  

Сред психологичните модели най-голям интерес представляват възгледите на 

M.J. Horowitz (1974, 1987). Опирайки се на идеите на S. Freud, той определя външното 

въздействие като „травматично стресово събитие”, което носи абсолютно нова 

информация, която индивида е длъжен да интегрира в досегашния си житейски опит. 

Предлага следния концептуален модел със съответните клинични проявления: 

„травматичен стрес – отричане – повторно преживяване – научаване/запомняне”. 

Патогенетичните механизми на ПТСР се разглеждат като резултат от взаимодействието 

на психологичните механизми „изтласкване” и „повторно преживяване”.  

За обяснение на подобни проявления на ПТСР, R.Pitman (1991) предлага 

теорията на патологичните асоциативни емоционални мрежи, в основата на която стои 

теорията на Lange. Специфична информационна структура в паметта, нар. „мрежа”, 

осигурява развитието на емоционалните състояния; включва три компонента: 1) 

информация за външните събития и условията за тяхната поява; 2) информация за 

реакцията към тези събития, включително речеви компоненти, двигателни актове, 

висцерални и соматични реакции; 3) информация за смисловата оценка на стимулите и 

реакциите (действени актове). 

Биологични модели 

В основата на биологичните модели относно патогенезата на ПТСР лежат 

нарушения във функцията на ендокринната система, предизвикани от задпределно 

стресово въздействие (J. Davidson, 1987). Издига се хипотезата, че ПТСР се явява като 

резултат от ендогенния синдром на опиоидна абстиненция. Съществуват данни и за 

повишени нива на допамина и катехоламина в плазмата на пациенти с ПТСР. 

Невропсихологични модели 

Невропсихологичната хипотеза на L.C. Kolb (1987) обобщава 

психофизиологичните и биохимични изследвания в тази област. Според нея, поради 

извънредното свръхмерно стимулиращо въздействие се появяват изменения в 

невроните с блокада на синаптичното предаване, което води до тяхното загиване. Най-

податливи на екстремно въздействие се оказват зоните на мозъка, свързани с контрола 

над агресията и циклите на съня.  

Съществуващите множество концепции относно етиологията и патогенезата на 

ПТСР (двуфакторна теория, поведенческа теория, теория на патологичните 

асоциативни емоционални връзки и др.) потвърждават обстоятелството, че до момента 
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не е разработена единна концепция, обясняваща в пълнота природата на това 

разстройство. 

4. Клинични прояви и класификация 

4.1. Диагностичен и статистически наръчник на Американската 

психиатрична асоциация (DSM) 

Проследено е развитието за разбирането на ПТСР от DSM-III до най-новата 

ревизия на DSM-V от 2014.  

Ревизираните в DSM-V критерии за ПТСР повтарят изложените в предходната 

класификационна система; най-значимите различия са свързани с отделянето 

разстройствата, свързани с посттравматичния стрес в отделен клъстер - разстройствата, 

свързани с посттравматичния стрес са групирани в отделен клъстер извън групата на 

тревожните разстройства; отделени са два допълнителни подтипа ПТСР – при деца и 

подтип с дисоциативни симптоми. 

4.2. Международна класификация на болестите 10-та ревизия (МКБ 10) 
До 1995 г. диагнозата ПТСР като самостоятелна нозологична форма в групата на 

тревожните разстройства е съществувала само в САЩ. През 1995 г. Световната здравна 

организация в десетото издание на Международната класификация на болестите МКБ-

10 включва ПТСР в групата „Невротични, свързани със стрес и соматоформни 

разстройства”,  с диагностични критерии, близки до тези на DSM-IV. 

В МКБ-10, за разлика от DSM, не се отделят остър и хроничен етап в 

протичането на ПТСР. Сред етиологичните фактори в МКБ-10 се определят природни 

или антропогенни катастрофи, военни действия, нещастни случаи, изтезание, 

тероризъм, изнасилване и др. В тези случаи възниква остра и/или затегната реакция към 

стресовото събитие или ситуация (кратковременна или продължителна), имаща 

изключително застрашаващ или катастрофичен характер, и може да предизвика дистрес 

у почти всеки човек. Т.е. субективната реакция към ситуацията не се отчита. В МКБ-10 

има указание за наличие на симптоми само от една група – повторно преживяване 

(повтарящи се натрапливи спомени за патогенната ситуация, фантазии и представи, 

сънища); останалите симптоми не са задължителни за поставяне на диагноза ПТСР. 

Нарушението на социалното функциониране не намира отражение в европейската 

класификация на болестите.  

Отграничават се три основни стадия в развитието на ПТСР: остър, хроничен и с 

късно начало (протрахиран). 

Основните симптоми са структурирани в три основни групи: симптоми на 

повторното преживяване; симптоми на избягването; симптоми на повишена 

възбудимост. 

 

II. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА ПРИВЪРЗАНОСТТА 

Основните принципи на теорията на привързаността са формулирани от Bowlby 

и Ainsworth през втората половина на ХХ в. Съгласно тази теория, качеството на 

привързаността в ранно детство определя по-нататъшното развитие на всички 

познавателни, комуникативни и емоционални възможности на детето. 

1. John Bowlby и Mary Ainsworth 

Привързаността е положена във вътрешните психични структури, които имат 

когнитивни и афективни аспекти и повлияват на поведението – това става възможно, 

когато фигурата на привързаността се възприема като имаща постоянно съществуване 

във времето и пространството. Ранният опит с грижещите се постепенно дава началото 

на система от мисли, спомени, вярвания, очаквания, емоции и поведения за себе си и 

другите, наречена вътрешен работен модел на социални взаимоотношения – система, 

която се развива с времето и с опита. 
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Bowlby използва понятието за вътрешни работни модели на социалните 

взаимоотношения от работите на философа Kenneth Craik. Тези модели се развиват под 

влиянието на опита и средата, като позволяват на детето да се справя в нови видове 

социални взаимоотношения; чрез тях системата на привързаността осигурява надеждно 

развитие. Боулби  нарича тези вътрешни репрезентационни модели „вътрешни 

работни модели“ (“mental working models”) Колкото по-адекватни са тези вътрешни 

оперативни модели, толкова по-адекватно индивидът може да прогнозира бъдещето. 

Работните модели, според центрираността им, биват два вида: вътрешен работен модел 

на другите (първо – на средата, а впоследствие – на майката, от който по-късно 

произтича моделът на другите) и вътрешен работен модел на „Аз”-а. Вътрешните 

работни модели Bowlby счита за теоретично независими, но на практика те си 

взаимодействат. В случаите, когато тези два модела се ревизират частично след 

драстична промяна в средата, настъпват патологични промени във функционирането. 

Непрекъснатата проверка, ревизия и разширяване на моделите изискват съзнателна 

преработка на съдържанието им. На интрапсихично ниво тези процеси на преработка 

обслужват саморегулацията и нагласите на поведенческите приоритети. Вътрешните 

работни модели започват формирането си посредством връзката с фигурата на 

привързаност още в най-ранна възраст и са база за формиране на нагласи, убеждения и 

очакванията, както и на партньорски отношения по-късно, което означава че те са не 

само когнитивно-поведенчески, а в основата си са афективни.  

Според Bowlby, моделите за себе си и за фигурата на привързаност са най-

значими; те се развиват в процеса на общуване и взаимно се допълват. Детето формира 

работен модел на Аза като ценен и надежден, когато фигурата на привързаността 

удовлетворява потребностите от спокойствие и закрила, както и от независимо 

изследване на средата. Ако тези потребности системно са отхвърляни, вероятно детето 

ще развие модел за Аза като  малоценен и некомпетентен. Опирайки се на работните 

модели, децата могат да прогнозират поведението на фигурата на привързаността и 

планират собствените си отговори. 

Предаването на моделите на привързаност между поколенията се случва през 

активизацията на вътрешните работни модели. Подкрепящите автономното поведение 

и откликващите родители формират у децата си относителна стабилност и 

независимост. Най-важните характеристики на такива родители е, че проявяват 

отвореност на вътрешните си работни модели за себе си, света, детето и другите за 

въпроси и промени, и честност в общуването. (Bowlby, 1972).   

За Mary Ainsworth привързаността представлява близката продължителна и 

взаимно удовлетворяваща афективна връзка между един човек и друг определен човек. 

Тя е устойчива връзка, която преодолява пространство и време, синоним на любовта 

(Ainsworth М., 1969). 

2. Видове привързаност 

M. Ainsworth (1969) дефинира трите видове привързаност: 

Сигурна привързаност - детето с използва грижещия се като сигурна база за 

изследване, протестира при неговото заминаване, търси близост и е утешено при 

завръщането му; показват ясно предпочитание към основния грижещ се. Тези деца 

успяват да построят вътрешни работни модели на майката като налична, дори и извън 

погледа им и протестират на малките й всекидневни заминавания по-малко от другите 

деца (Ainsworth M., Bowlby J.,1991). 

От своя страна родителят отговаря по подходящ начин, сърдечно, навреме и 

последователно на потребностите на детето. Основна характеристика на майката в тази 

ситуация е нейната емоционална отзивчивост, афективна сензитивност и адекватност 

на сигналите на бебето. 
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Несигурна-избягваща привързаност – детето показва слаб или никакъв 

дистрес при заминаването на родителя, както и слаб или неразличим видимо отговор 

при завръщането му; третира непознатия по подобен начин както и родителя. Тези деца 

си играят самотно, като фокусът е върху играчките. Те създават впечатление на 

затворени в себе си, като че ли нямат нужда от привързаност -  това е тяхна защитна 

стратегия да не проявяват страх и притеснение в ситуации, които са силно стресиращи. 

Изглеждат привидно самостоятелни, но всъщност отхвърлянето на майката е белег за 

емоционалните им затруднения. Това не е липса на привързаност, а стратегия да се 

предпази от родителя. Родителите показват слаба, никаква или гневна реакция към 

стресираното дете. Те окуражават независимостта и  не подкрепят плача – или 

отхвърлят или наказват детето; налице е  трайно и консистентно отхвърлящо поведение 

от страна на майката, изразяващо се в резистентност към сигналите на детето.  

Понякога демонстрират гняв към майката при опитите й за контакт, но в общи 

линии показват еднакво емоционално отношение към непознат и към майката. Bowlby 

смята, че това поведение може да се фиксира и детето да остане самонадеян и отчужден 

възрастен, който не създава близки отношения, защото се страхува да се довери. (цит. 

по Матанова, 2003) 

Несигурна-амбивалентна привързаност - детето не е способно да използва 

родителя като сигурна база, търси близост и е тревожно преди раздялата. При раздяла 

реагира много интензивно, с гняв, нежелание да се върне в играта си. То търси контакт, 

но се съпротивлява гневно, когато контакта е постигнат отново. Не се успокоява лесно 

от непознати, трудно се успокояват при контакта с майката също. При повторно 

събиране показват явна амбивалентност - смесица между слабо и силно желание за 

контакт; стремежът към близост се комбинира със силен гняв. Поведението е 

амбивалентно – смесица между слабо и силно желание за контакт. Родителят е 

непоследователен, използва подходящи и пренебрегващи откликвания. Реагира със 

сърдечност, но не последователно, като може да изглеждат прекалено привързани.  

Майките се държат непоследователно и непредвидимо, използват подходящи и 

пренебрегващи откликвания. Реагират със сърдечност, но непоследователно, като може 

да изглеждат прекалено привързани.  

Демонстрират силна тревога при раздяла, плачат и търсят отсъстващата майка. 

Когато тя се завърне обаче, вместо радост и облекчение от присъствието й, децата 

демонстрират силен гняв и обида. Не просто избягват майката, а я отблъскват. 

Демонстрират силна привързаност в отсъствие на майката, но едновременно с това я 

отблъскват при завръщането й. Качеството на тази връзка е резултат от качеството на 

отговорите на майката: дали реагира еднозначно или амбивалентно, доколко афективно 

съдържателен е отговорът й на сигналите, какъв е неговият смисъл.  

Main & Salomon (1990) добавят и четвърти модел - дезорганизирана-

дезориентирана привързаност, като Ainsworth приема валидността му.  

Характеризира се с липса на стратегия за управление на тревожността и се проявява 

като смесица от амбивалентни и избягващи поведения. Това е най-несигурната 

привързаност.  

Същността на несигурната-дезорганизирана-дезориентирана привързаност е 

непрекъснат страх (Main & Hesse, 1990). Хипотезата им е, че детето възприема 

фигурата ката плашеща или уплашена; уплашената фигура е сигнал за детето, че 

ситуацията не е безопасна, а плашещата го поставя в ситуация на дилема, която екипът 

на Main нарича „страх без решение”. Обгрижващата фигура е едновременно и източник 

на тревожност и сигурно убежище (safe haven), което поставя детето в неразрешима 

дилема на подстъпи и отстъпления, в която единствената основа за изследване на света 

е непредвидимата заплаха от злоупотреба (Матанова, 2003). 
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Дезорганизираната привързаност е модел на личността, а не на ситуацията  (за 

разлика от т.нар. „заучена безпомощност”, която има ситуационен произход), има за 

последици сериозни нарушения в личностовата кохерентност и неадаптивни или 

нарушени копинг-стратегии. 

Bartholomew (1990) предполага, че две подлежащи дименсии при оценяването на  

привързаността може да се концептуализират като отражение на вътрешните работни 

модели на себе си и на другите – тревожността и избягването. Bartholomew и Horowitz 

(1991), предлагат двуизмерен модел за класификация на привързаността по осите 

привързаност/избягване и привързаност/тревожност. Според този модел, базиран на  

комбинация от положителни и отрицателни модели на себе си и другите, Griffin & 

Bartholomew (1994b) дефинират четири типа привързаност при възрастни:  

Сигурна (secure) – индивидите имат позитивна представа за себе си и позитивна 

представа за света; обикновено имат висока самооценка и доверие на другите. Техните 

взаимоотношения се характеризират с взаимност, близост и уважение. 

Замислена (preoccupied)  -  индивидите имат негативна представа за себе си и 

позитивна представа за другите. Склонни са във висока степен към зависимост от 

другите.  

Застрашаваща (fearful) -  индивидите имат негативна представа за себе си и 

негативен образ за света.Изглеждат срамежливи и са недоверчиви във 

взаимоотношенията си с другите. 

Отхвърляща (dismissing) - индивидите имат позитивна представа за себе си и 

негативна представа за другите. Може да имат висока самооценка, но потискат 

желанието си да се ангажират в интимните отношения, така че като цяло имат ниска 

общителност (Griffin & Bartholomew, 1994b). 

Поведението на привързаност продължава през целия живот, нови фигури на 

привързаност също се избират (Ainsworth M., 1969), като при възрастните се проявява 

пряко при болест или опасност (когато има нужда от специални грижи или водачество) 

(Bowlby J., 1956). Опитът от ранните привързаности и постигнатата компетентност за 

възприемане на целите на другите и хармонизирането им със собствените, имат 

съществено влияние в успеха в поддържането на близост и комуникацията с новите 

фигури (Ainsworth M., 1969).  

3. Други приноси в теорията за привързаността 

След 1982 година определенията на привързаността се разширяват, за да започне 

привързаността да се разбира като широк обяснителен конструкт и за отношенията в 

зряла възраст. „Близките взаимоотношения се дефинират като връзка, която включва 

силна, честа и разнообразна взаимозависимост между двама души и продължава 

значителен период от време.” (Kelley et al., 1983) 

Съвременните изследователи в областта на привързаността разглеждат и 

способността на индивидите за гъвкавост, което се дефинира като resilience.  Resiliencе 

се разглежда като процес, при който чрез взаимодействия между детето и средата, то 

развива капацитет да се адаптира успешно към неблагоприятните условия (Egeland, 

Carlson, & Sroufe, 1993; Rutter, 2002).  

Теорията за привързаността е разширена и за романтичните взаимоотношения – 

идентифицирани са сигурен, свръхангажиран, дистанциран и боязлив стил на 

привързване – отразяващи модела за себе си и за другите, които зависят и от 

специфичните взаимоотношения (Bartholomew, Horowitz, Brennan, Shaver). Работи се 

също за комбинирането на вътрешните работни модели и новите подходи за 

„наративен” Аз, интегрирайки теорията за привързаността и теорията за социалното 

конструиране на реалността ( Bretherton I., 1992). 
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P. Fonagy и M. Target разглеждат теорията за привързаността и психоанализата 

през призмата на когнитивната наука като теория на съзнанието, според която 

несигурно привързаните деца имат метакогнитивни дефицити – в уменията за 

разпознаване мислите, емоциите и намеренията на другите. Историята на 

привързаността от части определя силата на тези метакогнитивни способности в 

индивидите (Fonagy P., 2001). 

4. Привързаността при възрастните и нейната функция 

Между връзката на привързаност възрастен-възрастен и тази родител-дете има 

голяма разлика и тя се изразява в това, че поведенческите системи на привързаност при 

възрастните са реципрочни. С други думи, възрастните партньори не са определени 

като или поставени в ролята на “фигура на привързаност/даващ грижи” или “привързан 

индивид/получаващ грижи”, въпреки че това може да бъде вярно във всяка дадена 

връзка. И поведението на привързаност, и служенето за фигура на привързаност могат 

да бъдат наблюдавани в индивидите и двете могат да се променят между партньорите. 

Други разлики са, че връзките на привързаност между възрастни често обслужват 

широко разнообразие от други функции, включващи сексуални връзки, чувство за 

компетентност и споделена цел или опит (Ainsworth, 1985; Weiss, 1974).      

Може би най-провокативният и най-противоречивият извод относно теорията на 

привързаността що се отнася до възрастните е, че стилът на привързаност при 

възрастния индивид е оформен от неговите или нейните интеракции с родителските 

фигури на привързаност. Въпреки че идеята, че ранните преживявания, свързани с 

привързаността могат да имат влияние върху стила в романтичните връзки е 

относително непротиворечива, то хипотезите относно източника и степента на 

препокриване на двата вида ориентации, свързани с привързаността са противоречиви.  

5. Изследване на привързаността при възрастни  

Привързаността при възрастните обикновено е изследвана чрез Интервю за 

привързаност на възрастни (AAI) и самооценъчни въпросници.  

С помощта на Adult Attachment Interview (AAI) изработено от M. Main се 

измерва  вътрешният работен модел на родителя. Чрез него се цели стигането до 

чувствителни теми от детството – „изненадване на несъзнаваното” по думите на М. 

Main. (Fonagy P.2001).  

Методът на AAI класифицира хората в следните четири категории: 

1. Сигурен/Автономен;  

2. Несигурен/Избягващ;  

3. Несигурен/Свръхангажиран и  

4. С неразрешена травма.  

 

 

III. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА ВИНАТА 

Специализираната литература, свързана с вината е много хетерогенна. 

Изследователите и теоретиците в тази област използват различни дефиниции, подходи 

и методи за оценка. В съвременния свят изглежда сякаш няма място за ирационални 

емоции, като вина и срам. Обаче, те имат дълбоко влияние върху психичния свят на 

човека и могат да бъдат открити много рано в процеса на социализация при децата 

(Lewis & Feiring, 1989). Те имат възможността да управляват индивидуалното 

поведение и повлияват колективни решения като създаването на закони и 

международната икономическа помощ. Единственият факт в тази област, по отношение 

на който всички изследователи са съгласни е, че това изисква бъдещи сериозни 

проучвания. 
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Според някои изследователи е трудно разграничаването между вината и срама, 

тъй като съществува силна връзка между тези два конструкта (Harder & Zelma, 1990; 

Henning & Frueh, 1997; Nathanson, 1992).  Cook (1996) предполага, че вината е вариант 

на срама, но проучването на вината като отделен конструкт чрез използването на 

отделни оценъчни инструменти е „емпирична безизходица в изследването на 

психопатологията”. Обаче, според Kubany (2000), повечето теоретици на срама са 

съгласни, че срама включва обезценяване на цялостния Аз. Това тотално обезценяване 

е напълно различно от вината, която включва обезценяване на определени действия или 

поведения. Вината е повече свързана с определени събития. Paunovic (1998) твърди, че 

вината има тенденция да води към репариращи действия, докато срама има за резултат 

стратегии свързани с избягване и оттегляне от социалната сфера. 

1. Произход и функция на вината 

Специфичната функция на емоцията вина може да се обобщи в следното: 

стимулира човек да поправи ситуацията, да възстанови нормалния ход на нещата. С 

други думи, когато човек се чувства виновен, у него възниква желание да „заглади” 

вината си или поне да поднесе извинение на човека, пред когото се е провинил. Такова 

поведение е единствения ефективен начин за разрешаване на вътрешния конфликт, 

породен от вината.  

Емоцията вина играе известна роля в развитието на личностовата и социална 

отговорност, като вината или очакването на тази емоция са пряко свързани с 

необходимостта и желанието да се спазват правилата на „честната игра”. Вината ни 

помага да почувстваме страданието, болката и мъката на наранения от нас човек, 

подтиква ни да търсим подходящите за случая думи или действия, способни да 

„поправят” причиненото от нас. Вината ни кара да се чувстваме отговорни и по този 

начин съдейства за психичното израстване и съзряване на личността.  

2. Психологични концепции за вината 

Представени са основно работите на S.Freud, теорията на обектните отношения 

на M. Klein, теория на диференциалните емоции на Izard, теориите за научаването и 

вината на Mowrer, Sarason и Unger и понятието за екзистенциална вина на R. May.   

3. Съвременни теоретични модели 

Kugler и Jones (1992) дефинират вината като „дисфорично чувство, свързано с 

признаване за преживяно насилие над персоналните релевантни морални или социални 

норми” и може да бъде адаптивно или маладаптивно. Авторите разглеждат три 

концептуализации за вината: вината като състояние, вината като характерна черта и 

морална вина.  

Kubany и Watson (2003) предлагат мултидименсионален подход, при който 

свързаната с травма вина се концептуализира като конструкт, съставен от различни 

взаимодействащи компоненти - афективни и когнитивни. Авторите определят този тип 

вина като „неприятно чувство, придружено от убеждението, че човек е трябвало да 

мисли, чувства или действа по различен начин.”   

4. Психопатология на вината 

Ролята на вината в психопатологията досега не е била обект на детайлизиран 

експериментален анализ, вероятно поради факта, че теоретиците на психопатологията 

практически не разглеждат вината като самостоятелна мотивационна променлива.  

Посттравматичната вина е дублирана и често пренебрегвана област за 

проучване. Това, за съжаление е поради факта, че вината е въвлечена на всички етапи 

при работа с травмата: от търсенето на помощ и диагнозата през терапията за 

възстановяване и превенция на рецидива (Kubany & Watson, 2003).   
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IV. СЪВРЕМЕННИ МОДЕЛИ НА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА   

ПОСТТРАВМАТИЧНО СТРЕСОВО РАЗСТРОЙСТВО, 

ПРИВЪРЗАНОСТ И ВИНА 

1. ПТСР при ситуации на загуба на обект на особена привързаност 

В последните години в качеството на отделна таксономична единица е отделена 

категория ПТСР, формообразувано от фактори, за които се явяват ситуации на 

непредвидена загуба на обект на особена привързаност или значимия друг. За разлика 

от другите варианти на жизнени катастрофи, този психотравмираща ситуация засяга на 

първо място сферата на индивидуалните личностови ценности. Макар насочеността на 

психогенния фактор да е различна от тази при събитията, свързани със заплаха за 

физическото съществуване, такъв вид крайна ситуация се възприема като неин 

еквивалент – „непоправимо” унищожение на личността. Загубата на значимия друг в 

резултат на любовна драма или внезапна смърт, нещастен случай, изчезване при 

трагични обстоятелства, самоубийство и др., са положени редом със ситуациите, 

съпровождащи усещането за пълна загуба на Аза, чувство за невъзможно последващо 

възстановяване и свързаните с това посттравматични прояви на персистиращо 

отчаяние.  

1.1. ПТСР и преморбид 

В преморбида се отбелязва широк спектър от личностови разстройства - на 

първо място от хистрионния, граничния и психастенния кръг, а също и аномалии, 

определящи нарцистични, шизотипни и хипопараноидни девиации. Към особеностите 

на преморбида следва да се отнесе и наличието в структурата на личността на 

потенциално дезадаптиращи комплекси от типа на „болезнена зависимост с 

патологичен страх от сепарация”, „гранична страстна еротомания” и др. (подробно 

описани в работите на Никишов М.Б., 2000 и Пинаев Е.Н., 2000).  

Формиране на ПТСР 

За формирането на ПТСР може да играе роля наличието в анамнезата на 

аналогична „пускова” психогения от предшестващо въздействие; в случай на повторна 

загуба на значим обект, към когото е налице свръхценно отношение  (на първо място 

родители и деца, а също и други членове на семейството, с които са поддържани 

неформални, близки отношения). При това, травматичния опит може да има отношение 

както към загубата в зряла възраст, така и към сепарацията в детска и юношеска 

възраст. В качеството на допълнителен рисков фактор за развитие на ПТСР се 

разглежда предшестващата сенсибилизация – обремененост от продължителни реакции 

към други индивидуално значими травми (напр., сексуално насилие, продължително 

пребиваване в детска възраст в емоционално пренебрегваща среда или конфликтна 

обстановка от екстремно ниво). Обобщавайки тези факти, може да се отбележи, че 

значими относно прогностичния риск за ПТСР се явяват данните в анамнезата за 

предшестващи пролонгирани реактивни състояния (депресивни, смесени тревожно-

депресивни и др.) в отговор на сепарация или загуба на близки лица; по-малко значима 

е генетичната уязвимост, напр. неследствената обремененост от състояния по типа на 

ПТСР у близки родственици. 

1.3. Диференциация на проявите на ПТСР при загуба на значим обект – 

типични и атипични прояви 

При ПТСР с типичните прояви, според намаляването на „афектогенния шок”, се 

формира патологично състояние с нарастващо чувство на неудовлетвореност, 

поддържащо се от устойчиви представи за уникалността на загубата, нейната 

мащабност и последствия (до степен на загуба на смисъл за собствения живот). 

Клиничната картина на патогенната реакция на загуба се определя от афектогенна 

патология, преимуществено проявена от характерова (хистрионна, дисфорична, 
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апатична) депресия, формираща се по типа на дистимията. Амалгираната афективна и 

личностова патология, изявяваща се при появата на общи признаци (анхедония, 

отсъствие на интерес към обща дейност, ранимост, обидчивост, идеи за малоценност и 

нищожност, тенденция към самоизмъчване, персистиращо чувство на самота, 

натрапливи повтарящи се мисли за безсмислеността на съществуването, депресивно-

пораженчески стил на поведение и др.), изразява трансформацията на депресията в 

патохаратерологични разстройства. Кататимните комплекси, определени от 

преморбида или манифестиращи се в рамките на динамиката на ПТСР, приемат 

формата на свръхценни образувания. Развитието на последните се осъществява в две 

направления. В едни случаи симптоматиката се фокусира върху хипертипична траурна 

атрибуция, изводима в култ към страданието посредством „депресивни” спомени, 

създаване на „музей” в памет на загубения обект на привързаност, а също и липса на 

адекватни отношения с обкръжаващите или поддържането им в минимални нива с 

отчетлива тенденция към „отшелничество”. В рамките на другото направление се 

проявяват фонеапатия, алекситимия и други признаци на негативната афективност, 

затрудняваща изразяването на чувствата, свързани със загубата; клиничната картина се 

определя като „огледало” на кататимния комплекс с формиране на дисоциативен 

комплекс на отричане на загубата (фантом на кататимния комплекс).  

1.4. Защитни механизми на Аза 

Концепцията за психологичната защита е била и остава един от най-важните 

приноси на психоанализата в теорията на личността и теорията за психичната 

адаптация. Защитните механизми се определят като несъзнавани психични стратегии, 

чрез които хората редуцират или избягват негативните състояния като конфликт, 

фрустрация, тревожност и стрес, и по такъв начин позволяват да се осъществи 

позитивна оценка на собствения Аз. Те се формират и „складират” индивидуално в 

процеса на развитие на личността. Защитните механизми предпазват осъзнаването от 

личността на различни отрицателни емоционални преживявания и възприятия и 

спомагат за запазването на психологичната хомеостаза, стабилност, разрешаване на 

интрапсихични конфликти и протичат на несъзнавано ниво. 

Личността, чието поведение има защитен характер, несъзнавано се стреми да 

изпълни една или двете от следните задачи:  

1. Да избегне или овладее някакво мощно застрашаващо чувство на 

тревожност, тъга или други дезорганизиращи емоционални преживявания 

2. Да запази самоуважението си 

N.McWilliams (2011) описва защитните механизми в два клъстера – примитивни 

и от висш порядък. Първите имат работа с раниците между собствения Аз и външния 

свят, те са „първични, незрели, примитивни”. Вторият вид защити са „по-зрели, по-

развити” и работят с вътрешните граници – между Аза, СвръхАза и несъзнаваното или 

„между наблюдаващите и преживелищните части на Егото”. Примитивните защити 

действат в сензорното пространство на индивида, съединявайки когнитивните, 

афективните и поведенческите параметри, докато защитите от висш порядък 

осъществяват определена трансформация на мисли, чувства, усещания, поведения или 

комбинация от тях. Към примитивните защитни механизми се отнасят идеализацията и 

обезценяването, проективната и интроективната идентификация, разцепването на Аза и 

дисоциацията. McWilliams посочва две основни характеристики на примитивните 

защити: недостатъчна връзка с реалността и недостатъчно отчитане на отдалечеността 

и константността на обекта, който се намира извън собствения Аз.  

Защитните механизми обикновено се класифицират йерархично на нива на 

зрялост. Зрелите защити (например, сублимация, потискане, очакване, алтруизъм, 

хумор) са изявени при хората с по-високи нива на успех в работата и 
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взаимоотношенията и по-ниски нива на психопатологията; междинните или 

невротични защити (например, изместване, репресия, формиране на реакция) са по-

малко адаптивни, но се откриват във всички нива на функциониране на живота; докато 

незрелите защити (например, проекция, пасивна агресия, acting out, отричане) са 

свързани със затруднено регулиране, експресия и разбиране на емоционалните 

преживявания (American Psychiatric Association, 2000; Segal, Coolidge, &Mizuno, 2007; 

Vaillant, 2000; Vaillant, Bond, & Vaillant, 1986).  

DSM-IV-TR (2000) определя защитни механизми като автоматични 

психологични процеси, които защитават личността от тревожност (стрес) и от 

осъзнаване на вътрешните или външни опасности. (DSM, 2000) и включва 

диагностична ос за защитните механизми. Тази класификация се основава предимно на 

йерархичен категоризация за защитните механизми сили G.E.Vaillant, но има някои 

промени. Примери за това са: отричане, фантазия, рационализация, регресия, изолация, 

проекция и изместване. (Malone, J. C., et al., 2013). 

2. ПТСР, стилове на привързаност и чувство на вина 

Foa и Rothbaum (1997) заявяват, че ПТСР симптоми са резултат от трудностите 

на индивида в процеса на емоционално преживяване на стресиращо събитие и че тези 

затруднения са последица от устойчиви (ригидни) възгледи относно сигурността на аза 

и околния свят преди и след травматичното преживяване. Когато това ригидно 

изградено чувство за сигурност е поразено от травматично събитие, има като последица 

формиране на променена, но все пак еднакво ригидна поредица от когнитивни 

изкривявания, които резултират в ПТСР симптоми. Трите когнитивни изкривявания, 

които се свързват с ПТСР са, че аза е напълно некомпетентен, че света е опасен и че аза 

е виновен за травматичното събитие.  

 Когнитивните изкривявания, описани от Foa и Rothbaum (1997) имат 

определени сходства с тревожността и избягването, свързани с привързаността.  

Muller et al. (2000) изследват връзката между стиловете на привързаност и ПТСР 

симптоми при възрастни, които са споделили преживявания на злоупотреба в 

детството. Анализът разкрива, че онези които демонстрират нерешителен и загрижено-

смутен стил на привързаност, притежават негативни възгледи за аза, имат най-високи 

средни стойности по отношение на посттравматичните симптоми, а корелационният 

анализ разкрива значима позитивна връзка между негативния възглед за аза и ПТСР 

симптомология. 

Възприемането на заплаха от възрастния и риска от развитие на ПТСР могат да 

зависят от стила на привързаност и реакцията към психотравматично събитие в по-

ранен период от живота. Нарушенията в поведението могат да бъдат реакция към 

конкретен обект на привързаност. Вероятно, психичните заболявания се явяват мощен 

стимулатор на поведение, насочено към създаване на отношения на привързаност, така 

както и силна заплаха от загуба на външната и вътрешна безопасност. Един от 

проявените несигурни стилове на привързаност в детството, описан от Bowlby, се явява 

компулсивното оказване на помощ, когато човек е внимателен към нуждите на другите, 

но пренебрегва своите. (Bowlby, J. 1958) 

Milkulincer и Shaver (2012) правят обзор на резултатите от направени десетки 

изследвания на клинични и неклинични извадки и установяват, че несигурната 

привързаност е разпространена сред хората с разнообразни психични разстройства, от 

леки форми на депресия  до тежки личностови разстройства   и шизофрения.  Напр., 

несигурния стил на привързаност (както тревожния, така и избягващия) са свързани с 

депресия, клинично изразена тревожност, обсесивно-компулсивно разстройство, ПТСР, 

суицидни тенденции и хранителни разстройства.  
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Подобно на други негативни емоции, срамът, вината, и самотата може 

възникнат от ранните отношения (Leary, Koch, & Hechenbleikner, 2007).  

Срамът е преживяване в отговор на възприето (или загатнато) обезценяване от 

страна на другите (Tangney & Dearing, 2002). Някои теоретици твърдят, че вината 

действа по-скоро като функция на междуличностната динамика, отколкото като чист  

вътрешен психичен процес (Baumeister, Stillwell, & Heatherton, 1994; Parkinson, Fischer, 

и Manstead, 2005). 

Beck et al. (2011) изследват връзката между срама и вината и ПТСР сред жени, 

преживели насилие от интимния партньор. Проучват три дименсии на вината: 

глобалното чувство за вина; стреса, свързан с вината и когнициите, свързани с 

чувството за вина.  Установяват значими корелации между срама и ПТСР; чувството за 

срам; вината, свързана със дистрес и вината, свързана с когнициите, но не и с общото 

чувство за вина.  

Свързаната с психичната травма вина се асоциира с по-тежки посттравматични 

последици, въпреки че все още не са направени достатъчно усилия, за да 

концептуализира конструкта на посттравматичната вина или емпирично да се оценят 

съществуващите теоретични модели.  

 

 

ВТОРА ГЛАВА. ЕМПИРИЧНА ЧАСТ 

IV.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Хипотеза 1: Предполага се, че посттравматичното стресово разстройство 

активира дисфункционални базови вярвания, които оказват влияние върху 

емоционалното функциониране от типа на редуциран емоционален регистър на 

преживяванията. 

Хипотеза 2: Предполага се, че стилът на привързаност в зрелостта, 

съответстващ на несигурен стил на привързаност към значими фигури в детството, при 

травматични ситуации активира дисфункционални базови вярвания, които провокират 

интензивно преживяване на вина. 

Хипотеза 3: Предполага се, че когнитивните изкривявания се провокират от 

стила на привързаност и оказват негативно влияние върху уменията на индивида за 

ефективно справяне с проблемни житейски ситуации. 

Цел 

Целта на дисертационния труд е да бъдат установени взаимовръзките между 

посттравматичното стресово разстройство, стила на привързаност и преживяването на 

чувството за вина.  

Задачи 

1. Да се направи теоретичен обзор и анализ на специализираната литература 

по въпросите на посттравматичното стресово разстройство, привързаността и вината; 

2. Да се конструира адекватна на целта и хипотезите на емпиричното 

проучване изследователска батерия; 

3. Да се формира експериментална група от индивиди, диагностицирани с 

посттравматично стресово разстройство; 

4. Да се направи количествен и качествен анализ на данните от емпиричното 

проучване; 

5. Да се направят изводи и препоръки към психологичното консултиране и 

психотерапия въз основа на анализите на получените данни от емпиричното 

изследване. 
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1. Контингент на емпиричното изследване  

В емпиричното изследване на дисертационния труд е включена 

експериментална група от 40 изследвани лица, диагностицирани с посттравматично 

стресово разстройство и 40 здрави контроли. 

1.1. Експериментална група 

Експерименталната група включва приблизително еднакво разпределение по 

пол. Изследвани са 23 мъже (42.5%) и 17 жени (57.5%). Това разпределение предполага 

възможност да се анализират получените резултати и да се търсят полови различия по 

изследваните феномени. 

Възрастта на изследваните лица варира от 22 до 55 г., като за целите на 

сравнителния анализ те са разпределени в две групи – от 22 до 29 години (22 души) и от 

29 до 55 (18 души) годишна възраст. Това разделение на експерименталната гурпа е 

предопределено от идеята да се проследи възрастовата динамика на изследваните 

феномени. 

Експерименталната група включва лица с различен образователен ценз, от които 

22 души със средно образование и 18 души с висше. От лицата с висше образование 

преобладават тези с хуманитарен профил, от които 12,5% са безработни. 

От изследваните 40 лица в експерименталната група, 30 са несемейни и 10 са 

семейни или живеят на семейни начала.  

1.2.   Контролна група 

В контролната група са включени 40 изследвани лица, от които 15 (37.5%) са 

мъже и 25 (62.5%) жени. Това разпределение предполага възможност да се сравняват 

получените данни и с данните от експерименталната група по изследваните феномени. 

Възрастта на изследваните лица варира от 22 до 55 г., като за целите на 

сравнителния, анализ те са разпределени в две групи – от 22 до 29 години (22 души) и 

от 29 до 55 (18 души) годишна възраст. За целите на сравнителния анализ, контролната 

група по отношение на възрастта е огледална на експерименталната, което позволява да 

се проследи възрастовата динамика  и да се установят различията по отношение на 

изследваните феномени. 

Контролната група включва лица с различен образователен ценз, от които 10 

души са със средно образование и 30 души с висше. За целите на сравнителния анализ, 

в тази група са подбрани преимуществено лица с хуманитарен профил. 

От изследваните 40 лица в контролната група, 24 са несемейни и 16 са семейни 

или живеят на семейни начала.  

2. Методика и методология на емпиричното изследване 

Методиката включва набор от тестове, които съответстват на целта и задачите 

на емпиричното изследване. Отделните тестове са подбрани в зависимост от 

диагностичните критерии на ПТСР и свързаните с тях конструкти, които са предмет на 

изследване в настоящия дисертационен труд. 

2.1. Въпросник за ПТСР (PCL Cheklist PTSD) 

PCL Cheklist PTSD е самооценъчен въпросник, състоящ се от 17 айтема, 

релевантни към симптомите по DSM-IV-TR за посттравматично стресово разстройство.  

В настоящия дисертационен труд PCL Checklist PTSD се използва в качеството 

си на скринингов инструмент.  

Забележка: PCL Checklist PTSD е предоставен на 238 души, като скрининг-

положителни са 40 – 23 мъже и 17 жени, които съставиха експерименталната група. 

Допълнителна обработка на PCL Checklist PTSD не е правена, тъй като той служеше 

само като инструмент за формиране на експерименталната група.  
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2.2. Интервю за изследване привързаността при възрастни (Adult 

Attachment Interview (AAI)) 

Представлява квази-клинично, полу-структурирано интервю, състоящо се от 20 

въпроса (в последния му вариант). Интервюто дава възможност да бъде установен типа 

на привързаност при възрастни (Main, Caplan, Kassidi, 1986), като AAI съчетава 

структурираността на въпросник и свободата на клинично интервю, и дава възможност 

да се установи съответствието на привързаността при възрастни с привързаността в 

детска възраст.  

 Авторите установяват 4 категории на привързаността при възрастни, които 

съответстват на четирите типа привързаност при деца, установени чрез процедурата 

“Непозната ситуация” („Strange situation“) на Ainsworth. Типовете привързаност 

регистрирани чрез ААI са следните:  

Сигурен – автономен (Secure/Autonomous) - отговаря на сигурна привързаност 

(secure) при деца.  

Отхвърлящ – отделен (Dissmissing) – отговаря на избягващ (avoidant) тип 

привързаност при деца.  

Загрижено – смутен (Preoccupied) - отговаря на амбивалентна привързаност 

(ambivalent) при деца.  

Нерешителен – дезорганизиран (Unresolved/Disorganize) – отговаря на 

дезорганизиран тип (desorganized/desoriented) привързаност при деца.  

Некохерентността е отличителен белег за всички типове несигурна 

привързаност.  

Оценката на привързаността се базира на: описанието на изследваното лице на 

преживяванията в детството; използвания в интервюто език; способността да се 

прилага интегриран, реалистичен подход към преживяванията и техния смисъл.  

 Оценяването на даден транскрипт от AAI се състои в съдържателен анализ на 

специфичния жизнен опит, в дискурсен анализ и в сравнение между данните на 

трансрипта и критериите за всеки един тип привързаност, т.е. как даден наративен 

конструкт корелира с определена характеристика на дадения тип на привързаност. 

2.3. Въпросник за оценяване на вината като състояние (Perceived Guilt 

Index–State (PGI-S) и като личностна черта (Perceived Guilt Index–Trait 

(PGI-T) 

John. R. Otterbacher и David C. Munz конструират теста, за да оцени вината като 

(моментно) състояние и като характерна личностова черта. 

В оригиналния си вариант  PGI-S и PGI-Т съставляват инструмент, който 

оценява емоционалното преживяване на вината като моментно състояние (PGI-S) и 

като генерализирана Аз-концепция (PGI-Т).  

За целите на настоящето емпирично изследване, след направена експертна 

оценка и обсъждане, модифицирахме цитирания въпросник, като добавихме още 10 

твърдения и приложихме 5-степенна Ликертова скала за самооценка.  

2.4. Въпросник за автоматични мисли (Automatic Thoughts Questionnaire 

ATQ-30) 

 Въпросникът е разработен от Hollon и Kendall (1992), за да оцени честотата на 

спонтанните автоматичните негативни мисли (негативни твърдения за собствената 

личност) и интрузивни когниции, свързани с депресията. ATQ -30 осигурява ефективен 

начин за изследване когнитивното съдържание на поведенческите и афективни 

процеси. Съставен е от 30 айтеми, обособени в четири скали: личностова 

неприспособимост и желание за промяна; негативна Аз-концепция и негативни 

очаквания; ниска самооценка и безпомощност. 
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2.5. Въпросник за стил на решаване на проблеми (Problem Solving 

Inventory (PSI)) 

PSI е конструиран от P. Paul Heppner (1982) с цел да оцени перцепцията на 

хората относно тяхното поведение и нагласи за решаване на проблеми. 

PSI е инструмент от 35 айтема, създаден да оцени индивидуалните вярвания на 

хората, които обикновено повлияват личните проблеми в техния живот.  

PSI съдържа 3 субскали, основани на факторния анализ: увереност и 

креативност при решаване на проблеми; избягващ стил и личен контрол.  

 

2.6. Тематичен аперцептивен тест (TAT) 

Тематичният аперцептивен тест (TAT) е проективна техника, състояща се от 

поредица от черно-бели картини, които пресъздават сцени от ежедневието или имат 

абстрактен сюжет. Персонажът, обстановката и предметите са ясно нарисувани; 

ситуацията и тематиката обаче са само загатнати и позволяват многозначно тълкуване. 

Тази неопределеност на възприятния материал дава възможност да се поставят в ход 

индивидуално специфични аперцептивни механизми.  

Интерпретация на резултатите 

Изходна хипотеза за ТАТ е допускането, че това е аперцептивен акт, т.е. 

зависимост на възприятието от миналия опит на индивида, от вътрешната психична 

активност на субекта. Подбуден да фабулира по повод на загатнатите в картините теми, 

изследваното лице се идентифицира с някой от героите и осмисля психологически 

ситуациите, изхождайки от собствения житейски опит, като проектира в тях свои 

потребности и влечения, чувства и настроения, доминантни идеи, жизнени нагласи и 

травматични преживявания. Във включения в действието персонаж се отразяват 

личностни черти или поведенчески особености на лица, с които изследваният е в 

близки (или конфликтни) отношения.  

Симптоми, суспектни за докосване до конфликтно или травматично 

преживяване: очебийно бедна продукция при някои картини до пълен отказ („Нищо не 

ми идва наум.”); безпокойство, грешки, промяна в начина на говорене; доказване на 

правилността на историята чрез комплицирани теории (един вид снемане на 

отговорност от себе си); разказване за една картина на много истории в условна форма, 

много варианти, с нерешителност да се избере една от тях; въпреки повтаряните 

указания, отговорът се ограничава до описание на картината, без да се стигне до 

съставянето на разказ; на историята се дава по-банален, по-малко подозрителен или 

неочаквано „щастлив” край, с което разказаните събития приемат безобидна форма. 

Във всички споменати по-горе случаи, влизат в действие механизми на 

афектогенно потискане или изтласкване. 

Продължителността на експеримента води до необходимостта да се съкращава 

ТАТ, като се използват само част от картините. Според спецификата на проучването се 

използват различни комбинации, които биха могли да отговорят на основните въпроси, 

които ще се изследват. Целта на настоящия дисертационен труд и специфичните 

области, включени в експерименталното изследване, предполагат избор на картини в 

зависимост от тяхната тематична валентност. Във връзка с това, подборът беше 

осъществен на базата на експертна оценка от водещи в областта клинични психолози, в 

резултат на което бяха избрани следните картини – 1, 4, 11, 13MF и 14.  

Процедура за оценяване 

За целите на настоящето изследване е използвана оценъчната система на  Bellak 

& Abram (1997). Тя е доста изчерпателна, лесна за оценка, сравнително кратка, може да 

се актуализира съобразно конкретните изследователски цели и най-често използвана от 

различните системи за оценяване и интерпретация на ТАТ (Rossini & Moretti, 1997). 
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Подходът на Bellak е свързан с определена степен на количествена оценка, в който се 

изисква изследователят да оцени историите в няколко основни области, в съответствие 

с различните стилове на разказа и съдържанието. Целта е не толкова да се постави 

определена диагноза на субекта, а да се опише начина, по който обектът контролира и 

се справя с основните универсални житейски ситуации. Всяка от историите може да се 

концептуализира като поредица от общи социални ситуации, изобразяващи 

междуличностните отношения. Начинът, по който лицето изгражда това, какво смята, 

че се случва в тези ситуации, разкрива доминиращия модел на социално поведение, 

както и потребности, нагласи и ценности (Bellak & Abrams, 1997). 

Специфичните резултати от разказите по всяка от ТАТ картините, използвани в 

настоящето емпирично изследване, са организирани в Лист за анализ на ТАТ, 

предложен от Bellak. Тук прилагаме кратката форма на листа за анализ, който 

модифицирахме съобразно спецификата на целта на настоящия труд. Листът за анализ 

на ТАТ осигурява референтната рамка за анализ на резултатите от TAT, която се 

използва като основа и за качествения анализ на получените резултати.  

Освен това, в съответствие с поставените цел и хипотези на емпиричното 

изследване, допълнително са оценени и интерпретирани потребностите, 

класифицирани според концепцията на H. Murray. Определени са основни критерии за 

количествен и качествен анализ, релевантни на целите, задачите и хипотезите, 

положени в дисертационния труд. 

 

 

V. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ЕМПИРИЧНО 

ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

1. Анализ на психометричните показатели на използваните въпросници 

в български условия 

 Батерията от изследователски процедури показва много добри психометрични 

характеристики, което ни дава основание да смятаме, че батерията може да бъде 

прилагана за изследване в българска социокултурна среда.  

 

2. Вариации в изследваните феномени при експерименталната група 

2.1. Въпросник за оценяване на вината като състояние (Perceived Guilt 

Index–State (PGI-S) и като личностна черта (Perceived Guilt Index–Trait 

(PGI-T) 

Получените резултати показват, че и при двете скали по-високи са стойностите 

на жените. Едно възможно обяснение на така получените резултати е свързано със 

значително повечето социални роли, които жените изпълняват в нашата социокултурна 

среда, което от своя страна, е възможно да снижи ефективността в отделни сфери на 

функциониране и това да доведе до преживяване на чувство за вина. 

 Преживяното чувство за вина не се диференцира значимо от възрастта, 

образованието и семейния статус на изследваните лица от експерименталната група. 
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Диаграма 1. Различия между мъже и жени в преживяното чувство за вина 

(експериментална група) 

 2.2. Въпросник за автоматични мисли (Automatic Thoughts Questionnaire 

ATQ-30) 

 От еднофакторния дисперсионен анализ за скалите, измерващи автоматичните 

мисли се установяват следните  резултати. 

 Полът като самостоятелен фактор диференцира значимо единствено скàлата 

„Личностна неприспособимост и желание за промяна“ (F=12,040; p<0,01), като по-

високи са стойностите на жените (вж. диаграма 2.). 

 

Диаграма 2.  Различия в скалата „Личностна неприспособимост и желание за 

промяна“ при мъже и жени (експериментална група) 

 Както се вижда от диаграма 2, жените в по-голяма степен преживяват себе си 

като неприспособими след преживяна травма, отколкото мъжете. Това е един от 

неочакваните резултати на изследването, чието потвърждение или отхвърляне ще бъде 

заложено в бъдещи изследвания. Необичайният резултат се оценява като такъв на 

базата на доказаните физиологични и невропсихологични изследвания за по-високата 

приспособимост на жените, свързана биологични фактори и междухемисфериални 

взаимодействия. Необходимо е изясняването на това дали съществува реална 

неприспособимост или само субективно преживяване за неприспособимост, което 

използваният въпросник не може да диференцира. 

 Възрастта, образованието и семейният статус не диференцират значимо 

атоматичните мисли при посттравматичното стресово разстройство. 

1.2.  Въпросник за стил на решаване на проблеми (Problem Solving 

Inventory (PSI)) 
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 Установява се, че полът като самостоятелен фактор диференцира значимо 

единствено скàлата „Личен контрол“ (F=7,348; p<0,01). От представените данни на 

диаграма 3 се вижда, че стойностите на жените са по-високи от тези на мъжете. 

 

Диаграма 3. Различия в скалата „Личен контрол“ при мъже и жени  

(експерименталната група) 

 Установените различия в скалата „Личен контрол“ в експерименталната група 

могат да бъдат обяснени с по-високите нива на преживяната вина при жените и 

вероятно за копирането на тази вина е необходим по-висок контрол при решаване на 

проблемни житейски ситуации. 

 Полът във взаимодействие с възрастта различава значимо скàлата „Увереност и 

креативност при решаване на проблеми“ (F=5,704; p<0,05). Резултатите са представени 

на диаграма 4. 

 

Диаграма 4. Различия в скалата „Увереност и креативност при решаване на 

проблеми“ според взаимодействието между пол и възраст (експериментална 

група) 

 Значимите различия са при изследваните лица над 29 годишна възраст. 

Потвърждава се тенденцията за по-високите стойности на жените. Получените 

резултати и наблюдаваните тенденции, вероятно могат да бъдат обяснени с българската 

социокултурна реалност, при която над тази възраст е необходимо да се взимат 

решения, свързани с професионалната и личностна реализация.   

1.3.  Тематичен аперцептивен тест (ТАТ) 

Основните критерии за количествен анализ на ТАТ са проекция на травматично 

преживяване, дисфункционални вярвания, депресивен регистър с вина, защитни 

механизми и копинг стратегии. Установява се, че проекцията на травматичното 

преживяване присъства при всички изследвани лица от експерименталната група. 

Дисфункционални вярвания се регистрират при 37 души, в по-голяма степен на 

изразеност при мъжете, но данните не са статистически значими. По отношение на 
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депресивния регистър с вина резултатите показват, че той присъства само при 16 души 

(вж. Фигура 9) и отново е по-ясно изразен при мъжете (12 души).  

Депресивен 
регистър с вина 
40%

Депресивен 
регистър без 
вина 60%

 

Фиг. 9. Разпределение на изследваните лица в експерименталната група 

според наличието на депресивен регистър с и без вина 

При всички изследвани лица от експерименталната група използваните копинг 

стратегии са неефективни. По отношение на защитните механизми се установява, че 

най-честата комбинация е между незрели и невротични, следвана от нарцистични и 

невротични и на трето място - незрели и нарцистични. Важно е да се отбележи, че при 

нито едно от изследваните лица от експерименталната група не се установява 

използването на зрели защитни механизми.  

1.4.  Интервю за изследване привързаността при възрастни (Adult 

Attachment Interview (AAI)) 

От контент анализа на интервюто са изведени четири типа привързаност – 

сигурен-автономен, отхвърлящ-отделен, загрижено-смутен и нерешителен-

дезорганизиран. Установява се, че най-често се среща отхвърлящ-отделен тип (23 

души), следван от загрижено-смутен (9 души), нерешителен-дезорганизиран (6 души), 

най-рядко се среща сигурно-автономен (2 души).  

Сигурен-автономен 5%

Отхвърлящ-отделен 
57,5%

Загрижено-смутен 
22,5%

Нерешителен-
дезорганизиран 15%

 

Фиг. 10. Разпределение на изследваните лица в експерименталната група 

според типа привързаност 
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Данните от AAI дават основание да се твърди, че в експерименталната група 

най-често срещания тип привързаност в зрелостта е отхвърлящ-отделен, който 

съответства на избягващия тип привързаност в детството. Следва загрижено-смутения, 

който отговаря на амбивалентния тип привързаност в детството. Най-слабо 

представения тип привързаност в извадката е сигурно-автономния.  

при мъжете в групата е по-ясно изразен отхвърлящ-отделен тип привързаност, 

но данните не са статистически значими. 

2. Взаимовръзки между изследваните феномени при експерименталната 

група 

За проверка на взаимовръзките между изследваните феномени е приложен 

корелационен анализ.  

Получените резултати показват положителни връзки между изследваните 

феномени. Ситуативната вина взаимодейства значимо с Личностната вина, Личностна  

неприспособимост и желание за промяна; Негативна аз-концепция и негативни 

очаквания, Безпомощност и Личен контрол.  

Личностната вина корелира с Личностна  неприспособимост и желание за 

промяна, Негативна аз-концепция и негативни очаквания, Безпомощност и Личен 

контрол. 

 Личностната  неприспособимост и желание за промяна корелира значимо с 

Негативна аз-концепция и негативни очаквания; Ниска самооценка; Безпомощност и 

Личен контрол.  

Негативната аз-концепция и негативни очаквания взаимодейства значимо с 

Ниска самооценка и Безпомощност.  

Ниската самооценка корелира с Безпомощност. Увереност и креативност при 

решаване на проблеми – с Избягващ стил и Личен контрол, а Избягващия стил – с 

Личен контрол.  

Най-високата корелативна връзка се установява между  Негативната аз-

концепция и негативни очаквания и Безпомощност, а най-ниската между Личностната  

неприспособимост и желание за промяна и Личен контрол, което е очакван и логичен 

резултат.  

 За установяване на връзките между изследваните феномени и типа 

привързаност, изведени от интервюто, също е приложен корелационен анализ.  

Резултатите показват, че единствено между несигурния тип привързаност и 

„Личния контрол“ като стил за решаване на проблеми се установява относително силна 

положителна корелация – р=0,327, което предполага недоверие към другите по 

отношение на сбъдването на собствените желания и потребности, както и вярването, че 

човек е способен да контролира емоциите и поведението си.  

 4. Вариации в изследваните феномени при контролната група 

Същите еднотипни процедури за анализ се използват и в контролната група, 

като резултатите от нея служат като база за осъществяване на сравнителен анализ на 

резултатите от изследванията в двете групи. 

1. Сравнителен анализ на резултатите между експерименталната и 

контролната групи 

За проверка на различията между експериментална и контролна групи е 

приложен т-тест за независими извадки.  

 Значими различия между експерименталната и контролната група се установяват 

при следните скали: ситуативна вина (Т=2,689; p<0,01); Личностна  неприспособимост 

и желание за промяна (Т=2,556; p<0,05); Негативна аз-концепция и негативни 
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очаквания (Т=2,873; p<0,01); Ниска самооценка (Т=2,352; p<0,05) и Безпомощност 

(Т=3,167; p<0,01). При всички тези скали по-високи стойности се регистрират при 

експерименталната група, което е логично и закономерно.  

 Не се установяват значими разлики между експерименталната и контролната 

група по отношение на стиловете за решаване на проблеми. 

 За сравняване на критериите за количествена оценка на ТАТ между 

експерименталната и контролната група е приложен Хи-квадрат. Резултатите показват 

значими различия между двете групи изследвани лица за: проекцията на травматично 

преживяване (χ2 =10,141; p<0,001); депресивния регистър с вина (χ2 =6,270; p<0,01); 

копинг стратегиите (χ2 =24,918; p<0,001) и типа привързаност (χ2 =13,746; p<0,01). 

Изследваните лица от експерименталната група са по-склонни да проявяват проекция 

на травматичното преживяване, в депресивния регистър се отчита по-интензивно 

преживяване на чувството за вина, използват предимно неефективни копинг стратегии 

и имат несигурен стил на привързаност. По отношение на дисфункционалните 

вярвания и защитните механизми не се регистрират значими различия между двете 

групи изследвани лица. Важна тенденция, която се установява е, че само изследваните 

лица от контролната група използват и зрели защитни механизми. 

7. Анализ на резултатите от ТАТ 

На всяко от изследваните лица в експерименталната и контролна група бяха 

представени по 5 картини, по които бяха съставени разкази.  

7.3. Качествен сравнителен анализ на резултатите от ТАТ в 

експерименталната и контролна групи 

Сравнителният анализ на обобщените данни от разказите в експерименталната 

група (n=200) и  контролната група (n=200) очертава следните значими тенденции.  

В половината от разказите в експерименталната група проекцията на 

травматично събитие е загатната, като при някои от изследваните лица по време на 

изследването се наблюдава бурна емоционална реакция, резултираща в отказ да се 

продължи историята. Картината в контролната група е доста по-различна; в историите 

на половината от изследваните лица в групата липсва проекция на травматично 

преживяване, като в нито един от разказите не се наблюдава бурна реакция по време на 

провеждане на изследването.  

За интерпретация на тази тенденция, можем да се обърнем към разбирането на 

Horowitz (1986) за психичната травма. Horowitz заменя предложената от Freud 

„енергетична” концепция за травмата като въздействие на свръхмерната сила на 

стимула, пробиваща стимулната бариера, с „информационна,”, като понятието 

информация обозначава както когнитивните, така и емоционалните преживявания и 

елементи на възприятието, които имат външна и вътрешна природа. Този подход 

предполага, че информационното прекъсване поставя индивида в състояние на 

постоянен стрес дотогава, докато информацията не премине съответната преработка. 

При това, информацията подложена на влиянието на психични защитни механизми, по 

натраплив начин се възпроизвеждат в паметта (flashbacks); емоциите, които играят 

важна роля в постстресовите състояния, се явяват реакция на когнитивния конфликт и 

едновременно мотиви на защитно, контролиращо и овладяващо поведение (M. 

Horowitz, 1986; M. Horowitz, S. Becker,  1972). 

 Вследствие на травматичния опит, у индивида се актуализира конфликта между 

стария и новия Аз-образ, което поражда силни негативни емоции. За да се освободи от 

тях, човек се опитва да престане да мисли за травмата и нейните реални и възможни 

последици, в резултат на което травматичното събитие се оказва недостатъчно 

преработено. Нещо повече, цялата информация се съхранява в паметта, в достатъчно 

активно състояние, предизвиквайки непроизволни припомняния; само когато 
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преработката на тази информация бъде завършена, представата за травматичното 

събитие се „изтрива” от активната памет.  

Като преобладаващи и в двете групи, взаимоотношенията с другите се очертават 

като основна нужда, проектирана в разказите. При експерименталната група 

доминиращи в разказите са вътрешните конфликти, свързани с действието на две 

вътрешни противоположни сили, провокиращи несигурност, неувереност и 

нерешителност, докато при контролната група поравно са представени вътрешните 

конфликти, провокирани от противоположни желания и външните, свързани със 

средата/взаимоотношенията, с лек превес на последните.  

Можем да свържем тази тенденция с теорията на привързаността, според която 

потребността от близки емоционални взаимоотношения е присъща на човека, като се 

подчертава централната роля на тези отношения в развитието на личността от 

раждането до смъртта. Тази потребност присъства при новороденото и се съхранява до 

края на живота, съставлявайки един от базовите елементи на човешкото преживяване 

(Bowlby,1973, 1980, 1982). 

Степента, в която привързаността може да изпълнява своята защитна функция, 

зависи от качеството на взаимодействието между индивида и обекта на привързаност. 

В периода на ранното детство, отношенията на привързаност започват да се управляват 

от „ментални работни модели”, които детето конструира чрез своя опит на общуване с 

основните фигури от обкръжението в средата на първата година от живота, 

използвайки своето поведение на привързаност и реакциите на значимия друг. Тези 

„вътрешни работни модели” стават като „оперативни” модели на собствения Аз и 

другия въз основа на общата история на общуването. Те служат за регулация, 

интерпретация и предсказване на поведението, мислите и чувствата на значимия друг и 

на самия индивид. В условията на детайлно преразглеждане в съответствие с изменение 

на обкръжението и собственото развитие, работните модели позволяват да се 

осъществява рефлексивност и общуване във връзка с минали и бъдещи ситуации и 

отношения на привързаност, като по такъв начин се облекчава формирането на общи 

планове в регулацията на близост и разрешаване на конфликтите във 

взаимоотношенията. Индивидът, който може да разчита на поддръжка, отклик и защита 

от страна на обекта на привързаност, е способен свободно да отдава внимание на други 

занимания, като изследователска дейност и/или взаимодействие с другите.  

Неотменим атрибут на вътрешния работен модел се явява неговата 

пространствено-времева структура на причинно-следствените отношения между 

събитията, действията, обектите, целите и репрезентациите. По такъв начин вътрешния 

работен модел описва взаимоотношенията между различните аспекти на 

действителността. 

Значимите други, в частност, родителските фигури, липсват като персонажи в 

половината от разказите (по картина 1) и при двете групи изследвани лица; позитивен 

образ на родителите по-често се среща в разказите на контролната група. Друга 

особеност в тази връзка е изразения негативизъм към образите на майката и бащата в 

някои от разказите, но докато при експерименталната група това е в еднаква степен 

проявено и към двамата родители, при контролната група то е почти изцяло изразено 

към бащата, на фона на идеализация на детството и/или на майката. К.Horney (1991) 

отбелязва, че идеализацията и самоиделизацията изпълняват редица важни за 

стабилността на личността функции: заменя реалната увереност на човек в неговите 

сили (вярата в собствените възможности става необходим компонент на идеализирания 
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образ); създават условия за чувство на превъзходство, усещане за това, че Аза е по-

добър, по-достоен от другите; отрича наличието на интрапсихични конфликти 

(отхвърля всичко, което не се вписва в създадения от самия него образ на поведение); 

поражда в личността нова линия на разединение, образувайки бариера за по-

нататъшното развитие, формира отчуждение от самия себе си и създава нови житейски 

илюзии.  

Тази тенденция има своето обяснение в теорията на привързаността, в частност с 

вътрешните работни модели и тяхната защитна функция. Терминът „сигурност” в 

рамките на теорията на привързаността описва увереността на индивида в това, че 

защитаващата и поддържаща фигура ще бъде достъпна и налична.  

Работният модел остава емоционално стабилен, докато детето разполага в 

продължение на определен времеви период с модел на сигурна привързаност, в който 

период може да демонстрира и други модели на привързаност в поведението. 

Афективните изменения в неговия работен модел могат да произлизат, напр., в резултат 

на това, че първоначално поддържащия и емпатиен родител се оказва в състояние на 

стрес или депресия в резултат на някакви резки промени в неговия живот (напр., загуба 

на работа). И обратно, ако условията на живот на родителя се подобряват и той може да 

е по-сензитивно откликващ на потребността на детето, то може да преразгледа своя 

модел на привързаност. В действителност, човек разполага не с един, а с няколко 

модели на привързаност, които се актуализират под влияние на различни външни и 

вътрешни обстоятелства.  

Вътрешният модел се нарича „работен”, доколкото става основа, върху която се 

разгръщат поведенията на привързаност и принципно се подлага на преразглеждане и 

промяна. Bowlby  предпочита тази метафора пред други понятия – „карта” или „образ”, 

тъй като термините „работен” и „модел” предполагат възможност за осъществяване на 

операции с менталните репрезентации с цел формиране на прогноза. Bowlby (1973) и 

Main (1990, 1991) полагат, че в условията на стрес и противоречие на информацията, е 

необходима специална стратегия за преработката й. Такава стратегия трябва да осигури 

психологична защита в рамките на работния модел на индивида. Тя може да включва 

избягване на значимия друг в ситуации на стрес, колебание между две противоположни 

позиции, заемане позицията на родителя при отричане на собствените преживявания и 

т.н.  

Интерес представляват различията, които се очертават по отношение на 

тенденциите при основните потребности по H. Murray. При изследваните лица от 

контролната група три са основните доминиращи потребности – на първо място това е 

потребността от постижение, проявена в разказите като енергична и постоянна работа 

във връзка с определена цел; поставяне на високи стандарти към себе си и дейността, с 

която героят се занимава; преодоляване на препятствията и овладяване на ситуации, 

обекти или хора; упорита работа върху определена задача и постигане на поставената 

цел. На второ място, това е потребността от признание, проектирана в разказите като 

търсене на похвали, престиж, признателност или внимание; стремеж да се гордее с 

постигнатото или да се хвали с резултата. На последно място, потребността от 

превъзходство/доминантност се отразява в разказите като стремеж да се контролира, 

влияе или управлява обстановката или човешкия фактор около главния герой – той е 

представен като силен, енергичен, асертивен, решителен или авторитарен. В 

експерименталната група водещи са потребностите от агресия (физическа/социална) и 

постижение.  
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Съгласно теорията на привързаността,  загрижено-смутения тип привързаност се 

свързва с вербално и физическо насилие, независимо от характеристиките на връзката. 

Стилът на привързаност моделира преживяно насилие в детството и употребата на 

насилие към романтичния партньор. Така мъже със загрижено-смутен или отхвърлящо-

отделен тип привързаност, имащи история на насилие в детството, прехвърлят този 

модел и в интимните взаимоотношения. Отново ще припомним Bowlby (1988), който 

твърди, че насилието и гневът в двойката са реакции на реална или въображаема 

раздяла. Така при тревожните партньори, които са обсебени от идеята за възможно 

изоставяне или неглижиране на потребностите им от страна на партньорите, гневът и 

насилието заемат високи позиции в тяхната йерархия от поведенчески реакции. 

Склонността им да „виждат“ заплаха спомага за отключването на тези реакции на 

насилие. Лицата с загрижено-смутен стил на привързаност се описват от партньорите 

им като враждебни, но тази враждебност не преминава в насилие поради високите нива 

на самоконтрол, който те упражняват над поведението си (Collins, 1996; 

Wekerle&Wolfe, 1998; Kobak & Sceery, 1988).  

Независимо от стила на привързаност, хората преживяват гняв, когато тяхната 

сигурност е застрашена или техните потребности не са удовлетворени, но стила на 

привързаност се отразява върху начините на експресия на този гняв. Ще припомним 

накратко, че Bowlby диференцира функционалния от дисфункционалния гняв. 

Функционалният гняв (гнева на надеждата) подпомага поддържането на афективната 

връзка и е форма на протест по повод неудовлетворени потребности във връзката и 

коректив за негативните поведения на значимия друг; в този смисъл функционалният 

гняв е конструктивен. Деструктивен за привързаността е дисфункционалният гняв (на 

отчаянието), той е резултат от неразрешени конфликти в миналото и се проявява под 

формата на враждебност и негодувание към партньора. Дисфункционалният гняв може 

да ескалира в агресия или насилие (Bowlby, 1988).  

Индивидите със сигурна привързаност демонстрират функционални и адаптивни 

прояви на гняв, свързани с убеждението, че негативното поведение на партньора е 

поправимо, обяснимо и в същността си добронамерено. Дисфункционалният гняв се 

свързва с несигурната привързаност; гневът се провокира от убеждението, че 

партньорът няма да откликне на потребностите (няма да е способен или няма да е на 

разположение); преобладават мислите и страха, свързани със застрашеност за връзката 

и под формата на защитна проекция върху партньора се проектират негативни 

намерения и враждебност. (Mikulincer & Horesh, 1999; Feeney, 1995, 1999; Mikulincer, 

1998a). 

Различия се установяват и по отношение на потребността от промяна – в 

разказите на изследваните лица от експерименталната група, тази потребност е 

изразена чрез стремеж за промяна в средата, взаимоотношенията с другите или желание 

за пътуване; при контролната група тя е свързана с желание за промяна на собствените 

емоционални състояния. Докато в проекциите на изследваните лица от 

експерименталната група се отразява потребността за търсене на помощ от другите или 

подкрепа, копнеж за нежност, обич и топлота, стремеж да бъде обгрижен, подкрепен, 

посъветван, защитен, то в проекциите на изследваните лица от контролната група се 

разкрива потребността от отглеждане/опека – да съчувстват или да удовлетворяват 

потребностите на другите – да ги утешават, защитават, окуражават и подкрепят.  

Хората с несигурен (отхвърлящо-отделен) стил на привързаност са по-малко 

склонни да търсят подкрепа, а това ограничава възможностите за взаимодействие и 
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близост.  Несигурният тип привързаност се демонстрира чрез ниски нива на доверие 

към фигурата на привързаност. Загубата на доверие се приписва на стабилни 

характеристики в личността на партньора (Levy&Davis, 1988; Mikulincer, 1998b). 

Обичайно са прекалено ангажирани с мисълта за вероятно изоставяне в бъдеще и 

неудовлетвореност на потребностите им от грижа и афективност, като едновременно с 

това са гневни, заради преживяно изоставяне в миналото. Това се отразява отрицателно 

върху самооценката и се свързва с негативен Аз-образ (Mikulincer, 1995; Brennan & 

Morris, 1997; Bylsma, Cozzarelli, & Sumer, 1997).  

Индивидите с отхвърлящо-отделен тип привързаност демонстрират автономност 

и независимост във взаимоотношенията; твърде често не резонират на потребностите  

на другите; избягват търсенето на помощ и подкрепа, за да не станат зависими и 

уязвими. Тази тенденция към дистанциране може да се интерпретира като стратегия за 

избягване на повторно преживяване на болката от отхвърляне в миналото и като 

предпазване от евентуално бъдещо отхвърляне (Mikulincer, Florian, Cowan,&Cowan, 

2002; Hazan & Shaver, 1987; Mikulincer & Shaver, 2003). 

Други тенденции и при двете групи изследвани лица са потребностите от 

агресия (физическа, социална) и афилиация (емоционална). Агресията се проявява в 

поведението на главния герой в ситуации, в които той убива друг човек или се 

отбранява при самозащита. Потребността от емоционална афилиация отразява 

чувствата на силна привързаност, близост, обич или уважение към друг човек; 

потребност да се влюби или да бъде свързан с друг значим (и любовен) обект. И двете 

тенденции се проявяват преимуществено в разказите по картини 4 и 13 MF, при които 

тематичната валентност е свързана с партньорските взаимоотношения.  Потребността 

от агресия може да се проявява в поведението (нападение, физическо въздействие, 

убийство) или във вербална форма (унизителни шеги или изказвания, сарказъм, груби 

забележки). Възможно е обръщане на агресията към самия себе си (автоагресия): 

самообвинения, дълбоко преживяване на вина, самоубийство. Тази форма на защита е 

основана на повишената значимост на социалните еталони (или възприемането им като 

твърде жестоки), на възприемане на бариерите като напълно непреодолими или 

ситуациите като напълно безизходни. 

Индивидите с несигурен тип привързаност могат да са тревожно-резистентни 

във взаимоотношенията си с околните, безпокоят се относно това дали са в достатъчна 

степен значими в очите на другите, лесно се фрустрират и гневят, когато потребностите 

им от близост и привързаност са неудовлетворени. Други с несигурен стил – 

отхвърящо-отделен вариант, не се ангажират толкова в близки взаимоотношения, 

избягват дълготрайните емоционални взаимоотношения, като последните се 

възприемат като неприемлива зависимост от другите. Загрижено-смутеният стил на 

привързаност се асоциира с даване на по-малко подкрепа към партньора, с по-бедни 

емоционални и когнитивни реакции към него, по-трудно възприемане и резониране на 

потребностите му, индивидите са по-контролиращи и са склонни да дават подкрепа или 

помощ по-скоро от егоистични причини (Feeney & Collins, 2003). 

Индивидите със загрижено-смутен стил на привързаност са склонни да 

омаловажават междуличностния конфликт или се дистанцират на емоционално и на 

психично ниво от партньора. Но поради свръхангажираността им с удовлетворяването 

на потребностите от страна на партньора могат по-лесно да се конфронтират, да са по-

изискващи и по-малко способни да предприемат продуктивни стратегии за разрешаване 
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на конфликта (Pistole, 1989; Feeney, Noller & Callan, 1994; Shi, 2003; Simpson et al., 

1996).  

Хората, които преживяват ПТСР се опитват да избегнат чувството на страх или 

безпокойство. Предполага се, че гневът функционира като отвличане на вниманието от 

травматични спомени, които предизвикват страх и безпокойство. Хората фокусират 

вниманието си върху свързания с травмата гняв, защото той е по-малко отблъскващ от 

страха за повечето хора. По този начин, гневът позволява на човек емоционално да се 

откъсне от спомените за травмата; въпреки това, може да се предположи, че 

избягването на страха и емоционалната неангажираност също препятстват 

„естествената” емоционална обработка на травмата, което е необходимо условие за 

възстановяването. Следователно, гневът може да се свърже както с развитието на 

посттравматичното стресово разстройство, но също така инхибира възстановяването от 

ПТСР. Тези теоретична постановка се подкрепя от изследвания на редица автори. 

(Feeny et al., 2000; Riggs et al., 1992; Foa et al., 1995; Orth & Wieland, 2006). 

В допълнение на гореизложеното, можем да подкрепим интерпретациите с 

когнитивния модел, според който гневът влияе върху тежестта на симптомите на ПТСР 

чрез размишленията (мисловно „предъвкване”) за събитието. Хората размишляват как 

травматичното събитие е променило живота им или как събитието е могло да бъде 

предотвратено. Тези мисловни руминации могат да увеличат асоциацията между 

когнитивните и емоционални елементи на паметта; когнитивни (животът ми се 

промени драстично след травмата) и емоционални (аз съм ядосан, защото животът 

ми се промени) елементи от травматичното събитие. Ето защо, се преполага, че 

руминациите могат да увеличат депресивния афект и гнева, които са свързани с 

травматичната памет (Ehlers, Mayou, & Bryant, 1998; El Leithy, Brown, & Robbins, 2006; 

Orth et al., 2008; Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991; Rusting & Nolen-Hoeksema, 1998).  

В разказите и при двете групи изследвани лица водещите когнитивни 

изкривявания са катастрофизиране, дихотомно мислене и филтриране, но тенденциите 

във връзка с отношението към настоящето и бъдещето се различават – в 

експерименталната група превалира негативното отношение, докато в разказите на 

изследваните лица от контролната група то е преобладаващо неутрално. В негативния 

емоционален регистър при експерименталната група депресивните преживявания и 

проецираната вина са най-често срещаните емоционални преживявания. Основното 

убеждение на когнитивния модел постулира, че индивидите не са пасивни реципиенти 

на стимулите от околната среда или на физическите усещания, а са активно включени в 

конструирането на своята действителност (Beck, 1989; Clark & Steer, 1994). 

Възприятието, научаването и разпознаването са продукти на системата, обработваща 

информацията, която активно подбира, филтрира и интерпретира стимулите, 

въздействащи на индивида. Затова хората приписват лични, идеосинкретични значения 

на събитията и тези значения могат да доведат до неадаптивни емоционални и 

поведенчески отговори, ако отразяват неточни презентации на събитията. Когницията 

опосредства афекта и поведението. Когнитивните съдържания, процеси и структури 

влияят или опосредстват поведението и емоциите. Когнитивният модел не предполага 

еднопосочна връзка, в която когницията винаги предхожда емоцията, а допуска, че 

когницията, емоцията и поведението са реципрочно детерминирани и взаимодействащи 

си конструкти. Негативните афективни преживявания провокират грешки в мисленето 

(когнитивни изкривявания), които се отразяват в неефективни поведенчески модели. 

Прилагайки класическия когнитивен модел, можем да очертаем подобна тенденция в 

експерименталната група – негативните емоционални преживявания активират 
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дисфункционални мисловни модели и защитни механизми по типа на блокиране, 

отричане, регрес, рационализация, които се проявяват в неефективни и/или 

дезадаптивни поведенчески стратегии.  

 

Значими разлики между двете групи се отчитат в тенденциите относно базовите 

вярвания. При повече от половината  изследвани лица от контролната група доминират 

функционалните вярвания за себе си и на второ място тези за бъдещето; в 

експерименталната група доминиращи са дисфункционалните вярвания за себе си, 

бъдещето и другите. Тази съществена разлика би могла да се интерпретира във връзка с 

различията, които се очертават и при стратегиите за справяне с проблемни житейски 

ситуации – в почти всички разкази при респондентите в експерименталната група се 

установяват неефективни поведенчески стратегии; при контролната група превалират 

ефективните стратегии за решаване на проблеми с ясно очертана активност от страна 

на главния герой в разказите. Съответно, хората с функционално вярване за 

собствената личност, са уверени, решителни, изграждат адекватни копинг стратегии и 

активно участват с поведението си за преодоляване на житейските трудности и 

предизвикателства, което има за резултат и позитивни очаквания/предвиждания за 

бъдещето. Онези, при които доминират дисфункционалните вярвания за себе си и 

другите, обикновено проявяват тенденция да изчакват пасивно развръзката, не се 

чувстват уверени в собствените сили и възможности да участват в промяната и 

преодоляването на житейската ситуация и са по-склонни да прехвърлят отговорността 

на другите хора, външните обстоятелства или да проявяват деструктивно поведение в 

безсилието си спрямо другите или спрямо собствената си личност.  

Основа на вътрешния свят на човек се явяват неговите базовите убеждения - за 

доброжелателността на обкръжаващия свят; за неговата справедливост; за ценността и 

значимостта на собствения Аз; повечето хора конструират собствения опит през 

призмата на тези свои вътрешни убеждения. 

Формирането на базовите убеждения се случва в ранното детство, чрез 

взаимодействието със значимите възрастни. Първите впечатления на детето за света и 

за себе си се натрупват още на невербално равнище. Опирайки се на теорията на 

обектните отношения, в своята концепция за психичната травма Janoff-Bulman (1998) 

утвърждава, че най-важния момент във формирането на базовите убеждения се явява 

реакцията на възрастните спрямо плача/сигналите на детето. Около 7-месечна възраст, 

детето започва да структурира собствения опит, създавайки дълбинни убеждения 

относно справедливостта на обкръжаващия свят и за собствения Аз като достоен за 

любов и грижа.  

Базовите убеждения осигуряват на детето чувства на защитеност и доверие към 

света, а по-късно усещане за собствена неуязвимост. Имплицитната концепция на 

възрастния е приблизително такава: „В този свят, доброто е много повече, отколкото 

лошото. Ако нещо лошо се случи, то това се случва с онези хора, които не правят нещо 

както трябва. Аз съм добър човек, следователно мога да се чувствам защитен от 

злините. Нищо лошо с мен не може да се случи.” Става въпрос за така наречените 

позитивни илюзии (илюзия за неуязвимост, илюзия за контрол и нереалистичен 

оптимизъм), посочени в изследванията на Taylor (1983), който твърди, че за добре 

адаптираните хора е присъщо да надценяват вероятността от възникване на 

положителни ситуации в живота и недооценяват вероятността от отрицателните.  

Базовите убеждения, отнасящи се до позитивния Аз-образ, доброжелателността 

на света и справедливите отношения между Аза и обкръжаващата среда, най-силно са 
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подложени на влиянието на психичната травма, като в един и същ момент човек се 

сблъсква с ужаса, породен от обкръжаващия свят и със собствената уязвимост и 

безпомощност. Това разрушава базовите убеждения – съществуващата по-рано 

увереност в собствената защитеност и неуязвимост се оказва илюзия, хвърляща 

личността в състояние на дезинтеграция. 

В случай на успешно справяне с травмата, базовите убеждения се различават 

качествено от „дотравматичните”. Тяхното възстановяване е непълно, а само до 

определено равнище, в което човек е свободен от илюзията на неуязвимостта. 

Картината за света на човека, преживял психична травма и успешно справил се с нея 

може да бъде следната: „Светът е доброжелателен и справедлив към мен. Аз имам 

правото на избор. Но това не винаги е така.” Човек започва да възприема 

действителността по начин, максимално приближаващ се до реалността, оценява по нов 

начин собствения си живот и обкръжаващия свят.  

Концепцията на Janoff-Bulman се опира преди всичко на когнитивната структура 

на психиката, решаваща роля за формирането на тези структури се приписва на 

взаимодействието на детето с възрастните в първите години от живота му. 

Фундаментално за концепцията на автора е понятието „базови убеждения”, въведено от 

A. Beck (1979), което съвпада в голяма степен с понятието „генерализирани 

репрезентации на взаимодействието” на D.Stern (1985), с термина „схемата Аз-другите” 

на M.Horowitz (1991) и с понятието „вътрешен работен модел” на Bowlby (1973, 1979). 

По такъв начин, в концепцията за психичната травма на Janoff-Bulman се смесват 

когнитивните и съвременните психодинамични представи за ключовите детерминанти 

на психичното развитие.  

В разказите и при двете групи изследвани лица преобладават негативните 

емоционални преживявания от депресивния регистър – мъка, тъга, потиснатост, 

отчаяние, като в 21 от фабулите при изследваните лица от експерименталната група 

чувството за вина е изразено непосредствено (директна проекция). Втора, по-слабо 

изразена тенденция и при дете групи е проявата на емоционални състояния от гневно-

агресивния спектър – раздразнителност, ревност, гняв, яд, омраза, проявени или към 

значимите фигури или към изискванията от средата. Емоциите осигуряват информация 

за готовността на биологичната система да действа по определен начин. Когнициите 

осигуряват информация за околната среда, а емоциите – за взаимодействието между 

“Аз”-а и средата. Психологичните проблеми често възникват от невъзможността да се 

преработи цялостно адаптивния емоционален опит. Способността на човек да има 

конкретна емоция се формира както от опита му в междуличностното научаване, така и 

от възприятието му на текущите междуличностни значения. Емоционалните отговори 

са повлияни от интерпретациите или значенията (когнициите), които хората приписват 

на опита си. Това допускане трябва да бъде разширено, за да включи факта, че същите 

тези когниции могат да бъдат толкова силно повлияни от афективното състояние, че 

когницията често е следствие на емоционалното състояние. Оттук следва, че 

съществува реципрочна връзка между когниция и емоция; „конкретни типове 

интерпретации или значения предшестват емоционалните състояния, но тези 

емоционални състояния, увеличават възможността за същите тези когниции” (Teasdale, 

1997). 

Независимо от вида на травмата, която е преживяна, не се знае достатъчно за 

ролята, която вината играе за възникване, развитие и поддържане на ПТСР. В тази 

връзка интерес представлява обяснителния модел Kubany и Manke (1995), според който 
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ПТСР се поддържа от вината чрез цикличен модел. Те предполагат, че свързаните с 

вината мисли често съпътстват травматичните спомени и тези мисли също продуцират 

негативен емоционален отговор (напр.,стрес, вина, гняв). Чрез този тип 

кондициониране, травматичните спомени предизвикват негативни емоции, а 

преживяването на негативния афект подсилва аверзивната природа на травматичната 

памет. Този негативен цикъл има за последица тенденция за увеличаване на 

избягването на травматична памет, което намалява вероятността от подобрение чрез 

отмиране/затихване на тези болезнени мисли и обяснява защо тези когниции не се 

подобряват с течение на времето. 

От друга страна, вината е придружена от силно желание да се отмени грешното 

поведение или да се направи репарация за това по някакъв начин. В много случаи това 

е трудно, ако не и невъзможно. Невъзможността директно да се „поправи” грешното 

действие и вреда, е друга причина, поради която вината и срамът са толкова болезнени 

и не се подобряват с течение на времето (Kubany & Manke, 1995; Tangney, Wagner, & 

Gramzow, 1992). 

Вината и срамът често са смятани за едно и също понятие и термините нерядко 

се използват като синоними. Въпреки това, в последните десетилетия правят 

разграничение между двете понятия. И двете емоции включват концепции за 

"неправилно" поведение или за направено нещо "нередно", с действие или бездействие.  

И двете емоции също включват отрицателни емоции и когниции, свързани с усещането 

за възприето нараняващо поведение.  В тази връзка, Wilson et al. (2006) правят 

предположение, че вината е съставена от негативни емоции, свързани с неправомерни 

действия или възприемани неуспехи да се действа по подходящ начин, докато срамът 

се състои от отрицателна оценка за собствената стойност/достойнство, защото 

индивидът е действал "погрешно." По този начин, според тази концептуализация, 

вината се концентрира върху действията, а срамът е насочен към нравствените 

категории, към самоуважението и/или миналите действия и към това как те се 

възприемат.  

Може да се направи допълнението, че срамът е възможно да бъде разбран като  

чувство, включващо „позор, дискредитиране, безчестие, загуба на самочувствие, загуба 

на добродетел и загуба на личен интегритет”.  Вината, напротив, включва чувства на 

тъга, покаяние и разочарование от собствените действия. Вината и срамът също се 

различават във фокуса на свързаните с тях негативни когниции. Когнициите, свързани 

със срама, се фокусират върху оценката на самия себе си, загубата на самочувствие и 

загуба на морален интегритет. Когнициите, свързани с вината, се фокусират върху 

оценката на поведението, а не върху личностния интегритет. Човек, който се чувства 

засрамен, може да си мисли, че е виновен за неморалния акт и следователно се смята за 

„лош”. От друга страна, човек, който се чувства виновен, може да смята, че е действал 

неправилно и затова счита, че неговите действия са били погрешни, но все още може да 

поддържа положително отношение към себе си като личност. 

Следва да се отбележи и разликата в експресията на позитивните емоционални 

преживявания – те са по-разнообразно представени в разказите на изследваните лица от 

контролната група. Тази тенденция, разгледана през призмата на когнитивния 

конструкт - мисли, емоции, поведение - може да се интерпретира във връзка с 

преобладаващия позитивен Аз образ и позитивните очаквания за бъдещето, както и с 

по-голямата увереност, решителност и активност при изграждането и реализирането на 

стратегии за разрешаване на сложни житейски ситуации в контролната група. 
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Като единствена разлика по отношение на защитните механизми между двете 

групи, може да се отбележи използването и на зрели защити при изследваните лица от 

контролната група. Освен това, в съвременните публикации, посветени на обсъждания 

проблем, единодушно се признава факта, че механизмите на защита се намират между 

потребностите на личността и тяхното удовлетворение. Оттук – защитата има 

огледално отражение на възможен, но нереализиран от личността процес на мотивация 

или отражение на неосъществените, но в миналото желани цели. Тогава 

непродуктивността от действието на психичните защити е свързана с несъвпадение на 

целите и средствата за тяхното достигане или с нарушаване на съотношение между 

мотива и силите, положени за тяхната реализация или за поведението спрямо 

противоположни цели. По такъв начин, психичната защита се явява естествено 

противопоставяне на човека спрямо обкръжаващата среда. Тя несъзнавано го предпазва 

от емоционално негативно претоварване. Всички разнообразни техники за психична 

защита могат да бъдат сведени към една обща функция: каквото и да се прави, 

единственото важно е да бъде достигнато комфортно състояние на безопасност. В 

процеса на социализация защитните механизми възникват, променят се, преустройват 

се под въздействие на социалните взаимодействия. В крайна сметка, защитите стават 

начин на съществуване на нереализируемите влечения, желания, потребности. 

Съгласно теорията на привързаността, защитните механизми играят огромна 

роля във формирането на работните модели. Bowlby преформулира традиционната 

психодинамична концепция за защитните механизми в термините на информационните 

процеси и когнитивната психология: защитното селективно отхвърляне на 

информацията е насочено към отсяване на тези възприятия, чувства и мисли, които 

могат да предизвикат непоносима тревога и психично страдание. По този начин, 

защитите изпълняват адаптивна функция в определен времеви момент, но в 

перспектива възпрепятстват адекватното изменение на работните модели в 

съответствие с изменените обстоятелства. Степента, в която информацията се изключва 

от съзнанието, може да варира. Изследванията на процедурната („аз знам, как...”), 

семантичната („аз знам, че...”) и епизодичната („аз помня, когато...”) системи на 

паметта (Tulving, 1972) позволява на Bowlby да предположи, че защитното изключване 

на информацията от съзнанието може да облекчи складирането на противоречива 

информация в различните системи на паметта. Пациентите често дават доста 

хвалебствени описания, предизвикващи възхищение, на качествата на своите родители 

(семантична памет), които противоречат на последващите изказвания относно реалното 

поведение на родителите (епизодична памет).  

Функциите на психичната защита може да се разглеждат, от една страна, като 

позитивни – доколкото те предпазват личността от негативни преживявания, 

възприятия и психотравмираща информация, отстраняват тревожността и помагат да се 

съхрани себеуважението в ситуации на конфликт. От друга страна, те могат да се 

оценят и като негативни – действието им обикновено не е продължително и трае 

дотогава, докато е нужна „почивката“ за нова активност. Обаче, ако състоянието на 

емоционално благополучие се фиксира за продължителен период и по своята същност 

замени активността, то психичният комфорт се постига с цената на изкривено 

възприемане на реалността или самоизмама. Така, психичната защита, изкривява 

реалността с цел достигане на няколкоминутно осигуряване на емоционално 

благополучие, но действа без отчитане на дълготрайна перспектива. 

Направеният анализ на данните от емпиричното проучване ни дава основание да 

потвърдим издигнатите хипотези.  Доказва се, че посттравматичното стресово 
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разстройство оказва влияние върху емоционалното функциониране на индивида като 

редуцира регистъра на емоционалните преживявания чрез активиране на 

дисфункционалните базови вярвания.  

Емпиричното изследване установява, че несигурният стил на привързаност при 

травматични събития има за последица активиране на дисфункционалните базови 

вярвания и на интензивно преживяване на вина, като ситуативна характеристика и 

личностна черта. 

Аргументирано е обосновано, че стилът на привързаност е свързан с формиране 

на когнитивни изкривявания, които оказват негативно влияние върху ефективното 

справяне с проблемни житейски ситуации.  

ИЗВОДИ 

На базата на анализа на резултатите от експерименталната група могат да бъдат 

направени следните изводи: 

1. Проекцията на психотравменото събитие при ПТСР е загатната, като 

фабулирането е съпроводено с бурна реакция до степен на „оживяване“ на 

това събитие, по-изразено при мъжете, отколкото при жените. 

2. И при двата пола с ПТСР е налице доминиране на потребността както от 

емоционална афилиация – потребност от близост, свързване с другите, 

влюбеност, така и от промяна – нужда за опознаване на нови ситуации, мечта 

за изследване или за нови приключения.  

3. Отношението към настоящето и бъдещето при ПТСР е негативно или 

индиферентно, липсва ангажираност и амбиция за самоосъществяване.  

4. Доминиращият стил на привързаност при ПТСР  е несигурния, който се 

пренася в романтичните отношения и се демонстрира като поведение на 

отхвърляне и желание да разруши другия, за да не бъде изоставен, унизен 

или наранен. Индивидите с отхвърлящо-отделен тип привързаност 

демонстрират автономност и независимост във взаимоотношенията; твърде 

често не резонират на потребностите  на другите; избягват търсенето на 

помощ и подкрепа, за да не станат зависими и уязвими. 

5. Водещи при ПТСР са преживяванията от депресивния регистър – самота, 

тъга, мъка, отчаяние – които провокират чувство за вина и генерализация за 

липсата на перспектива и смисъл за живот. Гневно-агресивните реакции са 

насочени към любовния обект, зад което се открива невъзможността да се 

преработи вината и да се репарира Аза. В негативния емоционален регистър,  

депресивните преживявания и проецираната вина са най-често срещаните 

емоционални преживявания. 

6. При ПТСР се установяват дисфункционални базови вярвания по отношение 

на собствената личност, бъдещето и другите, които активират неефективни 

копинг-стратегии. Онези, при които доминират дисфункционалните вярвания 

за себе си и другите, проявяват тенденция да изчакват пасивно развръзката, 

не се чувстват уверени в собствените сили и възможности да участват в 

промяната и преодоляването на житейската ситуация и са по-склонни да 

прехвърлят отговорността на другите хора, външните обстоятелства или да 

проявяват деструктивно поведение в безсилието си спрямо другите или 

спрямо собствената си личност.  
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7. Когнитивните изкривявания при ПТСР са от типа на катастрофизиране, 

дихотомно мислене и филтриране, които са белег за фрагментираност на 

вътрешните репрезентации на обектите.  

8. Доминиращи при ПТСР са неефективните копинг-стратегии от типа на 

пасивно поведение, липса на план, нецеленасочена активност за постигане на 

определена цел, както и мисловно фиксиране върху проблемна ситуация. 

Отчита се и тенденция към деструктивни поведенчески прояви и 

автоагресия. 

9. При ПТСР преобладават нарцистични и невротични защитни механизми от 

типа на отричане, рационализация, блокиране и регрес. Отричането, 

предимно на значими фигури, се проявява на фона на идеализация на 

детството. Разцепването и проективната идентификация се отчитат рядко и 

са свързани предимно с разцепването на родителската двойка или на 

любовния обект. Психичната защита, изкривява реалността с цел достигане 

на емоционално благополучие, но действа без отчитане на дълготрайна 

перспектива. 

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА ПРИ ПТСР 

Резултатите от емпиричното проучване потвърждават, че несигурния стил на 

привързаност, формиран в детството, е предпоставка за базисна несигурност в 

структурата на личността и за формиране на ригидни афективни реакции при 

възрастните, които имат за последица неадаптивно възприятие на значимите други и 

ситуацията. Преживелищният опит с родителите е определящ не само за дефинирането 

на значения, смисли, вярвания и очаквания  за самия себе си и собствената ценност, за 

достъпността и сигурността на значимите други, но е определящ и за последващите 

близки взаимоотношения в жизнения път на човека („вътрешни работни модели“ по 

Bowlby). Вътрешните оперативни модели включват не само афективни и защитни 

компоненти, но и описателни когнитивни конструкти, които оформят основата за 

относително значимите индивидуални различия в интерперсоналното функциониране и 

в стратегиите за справяне с негативните емоционални преживявания и сложни 

житейски ситуации. Устойчивостта на вътрешните оперативни модели като когнитивни 

конструкти се дължи от една страна на техния несъзнаван характер, а от друга – на вече 

възприетата стратегия да се асимилира средата на базата на наличните когнитивни 

схеми, вместо да се променят самите схеми (Fiske&Taylor, 1991; Rothard&Shaver, 1994). 

Можем да направим обобщението, че менталните модели за Аза и другите, за 

света и бъдещето, развити в ранното детство, като цяло проявяват тенденция да са 

устойчиви във времето и определят чувствата, мислите и поведението в последващите 

близки взаимоотношения.  

Възрастните със сигурен тип привързаност изпитват доверие към средата и 

значимите други от обкръжението, поддържат вярването, че другите биха откликнали 

на техните потребностите, приемат с лекота да разчитат на другите от обкръжението, да 

се грижат за тях и да приемат грижа и подкрепа от страна на другите. Възрастните със 

сигурен тип привързаност са в по-голяма степен удовлетворени от близките 

взаимоотношения от тези с несигурен стил; връзките им се характеризират с по-голяма 

продължителност, доверие, преданост и взаимозависимост и са по-склонни да 

използват партньорите си за сигурна база, чрез която овладяват света около себе си  

(Fraley&Davis, 1997; Feeney, Noller&Roberts, 1998). 
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Сигурният тип привързаност е определящ за възпримането на значимите други 

като откликващи, добронамерени и заслужаващи доверие; интернализираните фигури 

на привързаност се възприемат като конструктивна подкрепа и се използват като 

средство за справяне със стреса; позитивният афект и когниции дават не само 

необходимите емоционални ресурси за поддържане на качеството на връзката с другия, 

но и за преодоляване на интерперсоналните различия и конфликтите със средата. 

(Mikulincer, Gillath & Shaver, 2002; Mikulincer & Shaver, 2004; Collins & Feeney, 2000). 

Очакванията и вярванията (отразени в несъзнаваните проекции) на лицата със 

сигурен тип привързаност са свързани с убеждението, че партньорът им е чувствителен 

към техните потребностите и е емоционално откликващ и подкрепящ; те не възприемат 

конфликта като застрашаващ за бъдещето на връзката и проявяват пластичност и 

откритост към партньора по време на конфликта. За разлика от тях, лицата със 

загрижено-смутен тип привързаност, са склонни да възприемат повече конфликти във 

взаимоотношенията си като цяло, което ги прави песимистични относно бъдещето на 

връзката им с партньора.  

Систематичното описание на преживяванията свързани с привързаността в 

детството позволява да се конструира теория на привързаността, обхващаща целия 

жизнен цикъл на човека (Ainsworth, Bowlby, 1991). Повечето от изследователите на 

привързаността се основават на предположението, че съществува паралел между 

индивидуалните различия на моделите и репрезентациите на привързаност при 

възрастните и децата. Bowlby е предполагал, че моделите на привързаност при 

възрастните могат за се променят под влияние на нови отношения и развитие на нови 

ментални операции (формални). Като цяло, всички изследователи имат сходни 

виждания относно тезата, че системата на репрезентации и модели на привързаност при 

възрастните, бидейки дълбоко индивидуализирана, се базира на три източника: ранните 

взаимоотношения с родителите; отношенията (на първо място, романтичните) с 

връстниците в юношеството и актуалните отношения на привързаност в зрелостта. 

Доколкото ранните модели на привързаност влияят върху формирането на отношенията 

в зрелостта, нараства интереса към представянето на възрастните с техните модели на 

привързаност. По такъв начин, теорията на привързаността и концепцията за 

„вътрешните работни модели”, продължава да стимулира и да предизвиква 

изследователски интерес в търсенето и установяването на закономерности във 

функционирането на света в менталните репрезентации на възрастните. 

Връщайки се към концепцията за психичната травма, можем да предположим, че 

в резултат на травматизация на индивида, неговите работни модели за света и самия 

себе си (базовите вярвания), осигуряващи му поддръжка на душевното равновесие се 

оказват частично или напълно нарушени. В хода на преживяване на травмиращото 

събитие, индивидът се сблъсква с факта, че обекта на привързаност става недостъпен 

или неговата реакция не съвпада с прогнозите на индивида. Собствената му 

безпомощност и незащитеност също не се съгласува с наличните репрезентации 

относно неговата дееспособност и безопасност. В резултат на конфронтация със 

ситуацията, противоречаща на актуалните работни модели на индивида, може да стане 

или неотложно преразглеждането на тези работни модели, за да се осигури гъвкава 

адаптация към изменените обстоятелства, или ригидно следване на изходните модели, 

което има за последица дезадаптивно поведение, или разрушаване на изходния модел 

при отсъствие на каквато и да е адекватна замяна, което води до дезорганизирано и 

хаотично поведение. 
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Уточнявайки факта, че всеки индивид разполага с определен репертоар от 

вътрешни модели, може да се предположи, че непосредствено в психотравмиращи 

ситуации вместо екстрено преразглеждане и реорганизация на моделите, има място по-

скоро обръщане към готови модели на поведение, съответстващи на по-примитивни 

или по-ранни работни модели. Алтернативно предположение може да бъде, че в 

момента на травматичното преживяване, индивидът изпробва всичките му достъпни 

вътрешни модели и начини за външно поведение, което може да произведе впечатление 

за хаотично и дезорганизирано действие, като в същото време то се явява търсене на 

най-адекватните средства за овладяване на ситуацията.  

Независимо от това, кой от начините за овладяване на ситуацията използва 

индивида в момента на преживяване на травмата, представите му за собствена личност 

и обкръжаващия свят след прекратяване на психотравмиращото въздействие, се 

нуждаят от ревизия. Ако предположим, че при травматизацията се опровергава на 

първо място работния модел на сигурна привързаност, според който индивида 

възприема себе си като ценен и компетентен, а своите близки като емоционално 

достъпни и оказващи подкрепа, то това означава, че именно този модел трябва да бъде 

възстановен с отчитане на преживения опит. Съответно, при ПТСР може да се очаква, 

че за индивида не е възможно по адекватен начин да възстанови този модел. Това може 

да бъде една от важните области, към която професионалистите да насочат своите 

усилия и подкрепа в трудния и мъчителен процес на възстановяване при 

психотерапията на ПТСР.  

Както вече беше отбелязано, основните симптоми на ПТСР – това са натрапливи 

образи, мисли, усещания, нощни кошмари, свързани с психотравмиращата ситуация, от 

една страна, и опитите за избягване на стимули – мисли, усещания, действия – свързани 

с травмата, емоционалното вцепенение, отчужденост от околните – от друга. Тези 

аспекти на ПТСР поразително напомнят характерните черти на два типа несигурна 

привързаност. Единият от вариантите на несигурния тип на привързаност – загрижено 

смутен е свързан с нарушения на способността да се контролират противоречивите 

емоционални преживявания и импулсивно поведение по отношение на обекта на 

привързаност. На този тип на привързаност съответства „избухване” на негативния 

афект към себе си и своите близки, застиване в този афект, неспособност да се 

„превключи” към друг вид дейност или отношение. Другият несигурен тип 

привързаност – отхвърлящо-отделен, се характеризира с отстраняване на обекта на 

привързаност, избягване на болезнените спомени, емоционална отчужденост, отказ от 

поддръжка и утеха. В подкрепа на тази хипотеза, могат да се приведат данни от 

изследванията на депресията на Beck, които показват, че след стресогенни събития, 

вследствие повишена когнитивна уязвимост, на първо място страдат от депресия 

отчуждените (отхвърлящо-отделен тип на привързаност) и социотропните (загрижено-

смутен тип на привързаност) индивиди.  

Проявата на ПТСР отчасти може да се обясни с активацията на несигурния тип 

привързаност при нарушение на функционирането на „сигурния” работен модел. 

Отговорът защо това се случва само при определени травмирани индивиди може да 

бъде следния: индивидите, при които надеждния работен модел, в сравнение с другите 

достъпни за тях типове привързаност, е относително слабо развит, след травмата 

изпитват значително по-големи трудности при неговото възстановяване и постигат 

значително в по-малка степен успех, тъй като при тях се оказва активиран несигурния 

модел на привързаност. Друг възможен обяснителен вариант би бил следния – работния 

модел на индивида като цяло се отличава с ниска пластичност, в резултат на което 



38 

 

трудно се поддава на преразглеждане и изменение; затова, когато „сигурния” работен 

модел, вследствие на травма, се нарушава и не съответства повече на реалния опит на 

индивида, влизат в действие други типове на привързаност – несигурни, пораждайки 

дезадаптивни начини на поведение и ПТСР.  

Много хора, които преживяват психични травми развиват посттравматично 

стресово разстройство (Feeny, Zoellner & Foa, 2000). Симптомите на ПТСР също са 

склонни да продължават дълго време, особено ако не се терапевтират. Без успешно 

лечение, заболяването е много изтощително и може да продължи цял живот (Sherman, 

Zanotti & Jones, 2005). 

Предварителни данни предполагат, че свързаната с травмата вина може да 

допринесе за появата и развитието на посттравматично стресово разстройство.   

В проекциите на изследваните лица или в транскриптите от AAI се установява, 

че хората преживели травма негативно оценяват своите действия или бездействия по 

време на травмата и могат да изпитват чувство на вина, произтичащо от сложни 

когнитивни оценки, включително и негативна самооценка на собственото поведение в 

сравнение с интернализираните ценности и стандарти. Вината изглежда е широко 

разпространена посттравматична реакция. Например, приблизително половината от 

извадка от жени, жертви на насилие от техните интимни партньори, повече от 

половината от извадка от жени, преживели сексуално насилие и 2/3 от извадка от 

ветерани от Виетнам съобщават, че изпитват умерени нива на вина, свързани с тяхното 

поведение, мисли, и/или чувства по време на своите травматични преживявания 

(Kubany et al., 1996). В тази връзка, подобни са изследванията на Kubany и Watson 

(2003);  Tangney и Dearing (2002). Свързаната с психичната травма вина се асоциира с 

по-тежки посттравматични последици, въпреки че все още не са направени достатъчно 

усилия, за да концептуализира конструкта на посттравматичната вина или емпирично 

да се оценят съществуващите теоретични модели.  

В подкрепа на гореизложените резултати и интерпретации от емпиричното 

проучване, си струва да отбележим изследването на J.Beck и колеги  (2011), които 

проучват три дименсии на вината при жени, преживели насилие от интимния партньор: 

глобалното чувство за вина; стреса, свързан с вината и когнициите, свързани с 

чувството за вина. Установяват, че глобалното чувство за вина не показва значими 

корелации с ПТСР, за разлика от когнициите и стреса, свързани с вината.  

Свързаната с травма вина изглежда е по-малко чувствителна към терапии, 

основани на излагането експозиции, златния стандарт за психотерапевтично лечение на 

ПТСР, като продължителното излагане (Prolonged Exposure) и могат да попречат на 

емоционалната обработка на травматични събития (Arntz, Tiesema & Kindt, 2007; Foa & 

Meadows, 1997; Monson et al., 2006). Тъй като вината е концептуализирана като  

включваща когнитивни и афективни компоненти, се предполага, че когнитивно 

фокусираните терапии, като например, терапия на когнитивното преработване 

(Сognitive Рrocessing Therapy), могат да бъдат по-ефективни в намаляване на свързаната 

с травма вина. Resick и колеги (2002) установяват при жени, преживели изнасилване, 

получаващи CPT значително редукция при две форми на свързаните с чувство за вина 

когниции, в сравнение с PE. Въпреки това, тези резултати не са съвместими с тези на 

Owens и колеги (2009), които не са успели да намерят значими различия в нивата на 

преживяване на чувството за вина преди и след проведена СРТ при ветерани от 

Виетнам, въпреки редукцията на ПТСР (Owens et al., 2009). 
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Повечето от теоретиците и изследователите са съгласни, че свързаната с травма 

вината се състои от чувство или афективна компонента, както и интерпретативна 

когнитивна компонента (Blum, 2008; Foa, Steketee, & Rothbaum, 1989; Harman & Lee, 

2010; Kubany & Watson, 2003; Litz et al., 2009; Resick et al., 2002; Wilson, Drozdek, & 

Turkovic, 2006). 

Вината и срамът, при преживелите психотравма индивиди, са важни 

емоционални реакции, които трябва да се разбират, поради няколко причини. На първо 

място, вината се среща както при депресия, така и при ПТСР; в действителност, в 

много изследвания се установява коморбидност между депресията и ПТСР (Kaltman, 

Green, Mete, Shara & Miranda, 2010; Scherrer et al., 2008; Taft, Resick, Watkins & Panuzio, 

2009). Вината и срамът изглежда са свързани с цялостната тежест на симптомите на 

ПТСР. Kubany et al. (1995) установяват, че тежестта на вината е свързана със 

симптомите на ПТСР сред ветераните от Виетнам. Изследвания показват, че вината и 

срамът могат да повлияват неблагоприятно терапията на ПТСР (Ehlers, Clark et al., 

1998). 

 Paunovic (1998) също предполага, че вината и срамът могат да повлияят на 

терапията на ПТСР. Авторът посочва, че тези емоции могат да доведат до натрапчиви 

спомени и избягване на травмата, като по този начин се поддържат симптомите на 

ПТСР. Освен това той предполага, че терапиите на излагането сами по себе си, не са 

адекватно адресирани към грешните когнитивни оценки, свързани с вината и срама. 

Някои изследвания подкрепят това твърдение (Ehlers, Clark et al., 1998; Rothbaum, Ruef, 

Litz, Han & Hodges, 2003). Например, Ehlers, Clark et al. (1998) проучват терапевтичните 

записи на 20 жени, които са получили терапия на излагането и обучение „ваксинация 

срещу стрес” след сексуално нападение. Те сравнили 10 от жените, които са имали 

добър изход от терапията с 10 жени, които са имали неблагоприятен изход от терапията 

по отношение на преживяванията свързани с психично поражение и отчуждение. Те 

установяват значителни корелации между преживяното психично поражение и 

отчуждение и лошия изход от терапията. Авторите предполагат, че причината за 

отчуждението след травмата се дължи на чувството на срам и вина. Темите, свързани с 

психичното поражение също напомнят за вината и срама, като например „Аз съм 

безполезен”, „Аз съм виновен за това, което се случи” и „Аз съм лош човек”. Според 

авторите, възможно е вината и срама да са свързани с лошите резултати от терапията, 

както и че когнитивните компоненти трябва да се добавят към терапията на излагането 

за справяне оценките, свързани вината и срама. 

Гневът, срама и вината не са изолирани емоционални реакции. Някои автори 

също изследват връзката между гнева и вината при травма оцелели. Reynolds and 

Brewin (1999) установяват, че гневът е обратно пропорционален на вината в една 

клинична извадка възрастни посещавали болница за лечение на ПТСР или депресия. От 

участниците, диагностицирани с ПТСР, 42 от 43 докладват наличие на интрузивни 

спомени, докато 45 от 62-депресираните участници също преживяват травматични 

спомени. Участниците били помолени да си припомнят натрапливи спомени за 

травматичното събитие. Те установяват, че тъгата е свързана със събития, отнасящи се 

до други хора, по-специално смърт в семейството, болест или нараняване и 

междуличностни проблеми. Страхът е свързан със събития, отнасящи се до себе си, 

като лична атака, болест или нараняване. Вината е свързана със смърт в семейството, 

болест или нараняване, а безпомощността е свързана с лично заболяване или травма. 

Гневът често се наблюдава при всички видове събития. По този начин, гневът се 

съобщава като по-често преживяване от вината като емоционална реакция към 
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травмата; гневът има тенденция да се свързва с много и различни видове травми, 

докато вината е в отговор на по-специфични видове травми, особено смърт или телесна 

повреда на други хора. 

Гневът, срама и вината пречат на намаляването симптомите на ПТСР, като 

някои автори предупреждават, че стандартните психотерапевтични интервенции 

терапии на ПТСР, особено продължителното излагане, няма да намали тези 

отрицателни емоции и дори може да ги накара да се влоши (Pitman et al., 1991). В 

отговор на това твърдение, Stapleton, Taylor, and Asmundson (2006), провеждат 

проучване, в което те се изследва влиянието на три вида терапевтични интервенции: 

терапия на излагането, EMDR и обучение за релакс на нивата на гняв и вина, свързана с 

ПТСР. Резултатите показват, че всичките три лечения намаляват средните нива на 

гнева и чувството за вина, свързано с ПТСР. Трябва да се отбележи, следователите са 

установили също, че нивата на гняв, срам и вина се влошили при някои от участниците; 

въпреки това, Stapleton и др. (2006) съобщават, че влошаването на негативните емоции 

е било необичайно. Авторите предполагат, че когато тези три процедури не намаляват 

нивата на гнева и чувството за вина, вероятно е важно да се използват други видове 

интервенции, които са насочени пряко към гнева, вината и срама. 

Съществуващите данни навеждат на мисълта, че гневът, вината и срама могат да 

попречи на стандартната терапия на ПТСР при част от носителите на това 

разстройство. Някои от по-известните теории за тази връзка предполагат, че гневът 

пречи на емоционалната обработка на травмата (Foa et al., 1995; Paunovic, 1998) и че 

вината и срамът поддържат ПТСР; следователно, те трябва да бъдат разгледани преди 

симптомите на ПТСР да отшумят (Paunovic, 1998). Освен това, при много хора, някои 

терапии могат да намалят гняв, вина, и нива срам; Въпреки това, лечението на ПТСР 

също е свързано с повишаване нивата на гняв, вина и срам в едно малцинство от лица 

(Stapleton et al., 2006). Въпреки че точната роля на гнева, вината и срама в терапията на 

ПТСР не е докрай изяснена, изглежда, че те влияят на лечението по някакъв начин. 

Необходими са още изследвания, за да се определи ясно тази връзка, включително 

разбирането защо симптомите се влошават само при някои индивиди. 

Много психотерапевтични интервенции свързани с ПТСР в последните години 

се фокусират върху привикване да се намалява прекомерния страх, свързан с травмата 

(Grey & Holmes, 2008); Този подход обаче може да не е най-ефективното лечение, ако 

съществуват други емоции и свързаните с тях когниции (например гняв, срам, или 

вина) паралелно със страха или вместо този страх (Grey & Holmes, 2008).  

Някои изследвания акцентират върху добавяне на терапевтични техники, които 

да са съсредоточени преимуществено върху вината, срама, гнева и проблеми в рамките 

на терапията на ПТСР (Rothbaum et al., 2003) 

В тази заключителна част от дисертационния труд, счетохме за целесъобразно да 

се обсъдят и усилията на изследователите, насочени към по-пълното разбиране на 

взаимовръзките между когнитивните и афективни компоненти на ПТСР. Тези усилия са 

фокусирани към изследване на ефективността на съществуващите терапевтични 

подходи и могат да бъдат полезна основа в разработването на по-ефективни 

психотерапевтични програми, насочени към подобряване на Аз-управлението на своето 

поведение и психичен живот и освобождаване на ресурс за изграждане на нови 

поведенчески решения и цели в социалната адаптация на индивида. 
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Психичната травма активира дисфункционални мисловни модели и опровергава 

работният модел на сигурна привързаност; индивидът престава да възприема себе си 

като ценен и компетентен, а значимите други като емоционално достъпни. За 

възстановяването е необходимо репариране на този модел, заедно с реинтегриране на  

преживения опит. При ПТСР за индивида не е възможно по адекватен начин 

самостоятелно да възстанови този модел. Това може да бъде една от възможните 

посоки, в която да се насочи професионалната подкрепа и психотерапия.  

В тази връзка вероятно интегративните психотерапевтични подходи може да се 

окажат по-ефективни и да дадат шанс на страдащите от ПТСР да асимилират по 

възможно най-адекватен начин своите травматични преживявания; да изградят по-

гъвкави поведенчески, афективни и когнитивни реакции, за да може по-успешно да 

противостоят на стреса и уверено да застанат на пътя на адаптивно разрешаване на 

житейските предизвикателства, които неизбежно съпътстват човешкото съществуване.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Травматичният преживелищен опит на човека може да се констелира в 

продължение на целия жизнен път и да предизвиква страдание не само заради 

неблагоприятните последици, които се откриват във всички сфери на психичното и 

социално функциониране, но и заради душевния и психичен вакуум, който създава 

травматичното разрушение. Всяко взаимодействие на човека с обкръжаващия свят и 

другите в индивидуалния жизнен път оставя в психичното следи, които не винаги са 

утвърждаващи и стимулиращи развитието и пълноценната реализация на личността. 

Съществуват обстоятелства и събития, които не зависят от желанията и очакванията, а 

дълбочината и силата на преживяванията не винаги може да бъде осмислена. Загубата, 

пустотата, отразяват „прекъсването” в живота, което можем да наречем „потенциална 

яма” или психотравма, изразена като интроект в психиката на човека, несъответстващ 

на неговата природа и актуални потребности. 

Дори и травмиращите изменения да са очаквани, те внасят дезорганизация и 

нарушават психичното равновесие, доколкото застрашават ценностите на човек като 

стабилност, увереност, безопасност и възможност да предвиди събитията в своя живот. 

Добре известно е, че една от задачите на всяко изследване е търсенето и 

предоставянето на по-добри методи за диагностика и терапия. Въпреки че са налице 

множество неизбежни трудности при изучаването на човешките реакции след 

излагането на травматични събития, изследването от различни перспективи на 

преживелите травма индивиди дава уникална възможност за оценка на взаимовръзката 

между събитието и последиците, които раняват вътрешния свят на човека и може да 

даде нова насока и да обогати подходите в областта на специализираната 

професионална грижа, за да се върне изгубеният в травмата смисъл за живот. 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: 

ОТ ТЕОРЕТИЧЕН ХАРАКТЕР 

1. За първи път в българската специализирана литература са изследвани и 

анализирани  общи и специфични закономерности в преживяването на травматично 

събитие, обвързано с чувство за вина и стил на привързаност. 

2. Изследвана и интерпретирана е връзката на психодинамичните интерпретации за 

отделните феномени на травматичното преживяване и когнитивни конструкти за 

оценка на дисфункционални вярвания, когнитивни изкривявания и копинг стратегии.  

3. Изследвана е взаимовръзката между травматично филтрираното възприятие, 

дисфункционалния гняв, обвързан с дихотомното мислене, полярните правила на 
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поведение и копинг стратегии, дисфункционалните вярвания за бъдещето, препокрити 

с травматичното минало и поддържани от примитивни защити. 

4. Травматичния преживелищен опит може да се констелира в продължение на 

целия жизнен път и да предизвика страдание не само заради неблагоприятните 

последици, но и заради душевния и травматичен вакуум, който създава травматичното 

разрушение.  

 

ОТ ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ХАРАКТЕР 

1. Конструирана е батерия от тестове с много висока психометрична стойност, част 

от които се използват за първи път в българската социокултурна среда. 

2. Осъществена е модификация на въпросник за оценяване на вината като 

състояние и личностна черта, като след направена експертна оценка и обсъждане са 

добавени десет твърдения и е приложена 5-степенна Ликертова скала за самооценка. 

Модифицираният въпросник е с алфа на Кронбах – 0.908. 

3. За целите на диагностичната и психотерапевтична практика е конструиран лист 

за анализ на разказите по картините от ТАТ, включващ 3 категории: структура и 

потребности на личността; концепция за света и възприемането на значимите други и 

релевантни дименсии на личността.    

4. Предложени са интегративни психотерапевтични подходи, свързани с 

асимилиране на травматичните преживявания, изграждане на гъвкави поведенчески, 

афективни и когнитивни модели, които да способстват за адаптивно разрешаване на 

житейски предизвикателства. 
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