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 Въведение 

  

В доклада на Световната комисия за политиката за наркотиците от месец юни 2011г. се 

посочва най-голямо нарастване употребата на хероин в световен мащаб с 34.5% (от 12.9млн. на 

17.35млн. употребяващи) за периода 1998-2008г. В същия източник според оценка на 

независими експерти хероинът е най-рисковия и увреждащ наркотик, следван от кокаинът, 

бензодиазепините, канабисът и LSD. 

· Приблизителният брой на редовно злоупотребяващите с хероин в България е 19-35 хил. 

души(по данни на Национален Център по Наркомании/15.11.2011г.). 

· През периода 2006 - 2010 година 94-97% от хората, лекувани във връзка с проблеми, 

свързани с употребата на наркотични вещества в София, са използвали като основно вещество 

хероин или друг опиат.  

Получената от национални проучвания информация показва, че употребата на наркотични 

вещества сред българското население продължава да се увеличава във всичките си основни 

форми - проблемна, експериментална, за развлечение. Продължава да расте броят на хората (и 

най-вече младите хора) в България /около 5 % на възраст от 18 до 60 г./.  

Наличните данни и продължителните наблюдения показват, че в България хероинът е най-

проблемното вещество за употреба. Сборната оценка за броя на проблемно употребяващите 

хероин в България е близо 90 хил. души като в последните години се отчита тенденция за 

стабилизиране на техния брой. Към момента около 90 - 95 % от търсещите лечение във връзка с 

наркоманен проблем в специализираните центрове в София са употребявали хероин. По 

различни данни броят на починалите от свръхдоза всяка година нараства. За 1997 година 

починалите от свръх доза са 57, за 2000 г. са 102, за 2001 г. са 142, за 2005г. са 157. 

Смъртността в страните от Европейския Съюз от предозиране с хероин е 7152 човека за 2004 

година. Сведения от други неофициални източници дават основание да смятаме, че този брой е 

значително занижен. 

Данни от Лабораторията за кръвнопреносими заболявания в Националния център по 

наркомании сочат, че нивото на HIV инфекцията нараства - само един положителен резултат е 

получен и потвърден през 2002 г. и 2003 г. и 8 положителни резултата през 2004г. Нивото на 

Хепатит „В" инфекцията се задържа в границите на 5 - 6 %, на Хепатит „С" за всички 

изследвани хероинозависими е 59 %. Заболяванията причинени от хероин водят до трайна 

психична и соматична инвалидизация или до смърт.  
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Глава І. Исторически преглед на проблема за злоупотреба с хероин 

1.Опиоиди – история и икономика 

Историята на тези наркотици показва, че те са се използват от незапомнени времена. 

Първите описания на употреба на опиати датират от 4000 година пр.н.е. Шумерските племена 

са извличат сока на опиевия мак (Papaver Somniferum) и го използвали като питие и хранителна 

добавка.  

Една от най-съществените първоначални причини за появата на наркотичната проблематика 

е нейната обвързаност с парите и опиянението. Това откриваме още в началото на 19 век. През 

1860 морфинът започва да се прилага под формата на подкожни инжекции.  

През 1898 г. немският химик Хайнрих Дрезер, който работи в лабораториите “Байер” 

открива употребата му като един “героичен” (“ heroic “) медикамент при туберкулоза. Веднага 

бил въведен в терапията под името “хероин”. Стотици и хиляди хора станали зависими от 

хероин. В навечерието на Първата световна война само в САЩ е имало около половин милион 

хероиномани.  

През 1930 година хероинът се забранява почти навсякъде в Западна Европа. По същото 

време по проблемите на наркотиците в България работи Проф.Д-р Асен Златаров. Той издава 

натурофилософското четиво „Гибелни блаженства – раят и пъкълът на еуфоричните отрови”.  

2. Хероин – механизъм на действие  

Попаднал в организма, хероинът измества ендогенните опиатни пептиди и се свързва с 4 

вида опиеви рецептори в главния мозък – капа, делта, сигма и мю. Практически, всички опиати 

и опиоиди въздействат върху мю рецепторната система.  

Хероинът измества естествените медиатори (серотонин, адреналин и др.) от биохимичните 

реакции, протичащи в човешкия организъм. Тъй като хероинът не може да изпълнява 

функциите на медиаторите, нормалното протичане на всички биохимични реакции се 

нарушава. Хероинът води до подтискане на централната нервна система и центъра на 

дишането. При предозиране смъртта настъпва именно поради спиране на дишането.  

3. Лечение на зависимости – история и законодателство  

Лечението на зависимостите е сложен и дълъг процес, който не се различава от лечението 

на други известни хронично-рецидивиращи заболявания, като артериална хипертония, захарен 

диабет и бронхиална астма. Тези заболявания са с многофакторно начало и протичане. Всички 

са повлияни от генетични, метаболитни и поведенчески фактори. При тях няма радикално 

излекуване, но ефективно лечение е възможно. 

В САЩ през 1914 г.със Законът Харисън се забранява предписването и употребата на 

опиати. През 1920 година във Великобритания е приет законът за опиатните вещества, а през 
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1922 и в САЩ е обявено за противозаконно предписването на наркотични вещества.  

За първи път пристрастяването към опиати е категоризирано като медицински проблем във 

Великобритания през 1926 година от Ролистън. През 1958 год. във Великобритания е 

сформирана първата комисия на Брейн, която разглежда зависимостта към наркотици, като 

болестно състояние и през 1961 г. Първият доклад на Брейн потвърждава подхода на Ролистън 

от 1926 г. за пристрастяването като медицински проблем.  

 4. Лечение на хероинова зависимост – съвременни модели  

 Десетилетия наред световната медицина работи по проблемите на наркотичната 

зависимост. Пациентите употребявали хероин, дори и след проведено успешно лечение си 

остават с повишен риск за рецидив.  

Заместителна терапия с метадон 

Заместителната терапия с метадон е подходяща за пациенти, които са зависими от хероин 

повече от една година и не са социално интегрирани.  

Заместителна терапия с бупренорфин 

Бупренорфинът е широко застъпен при лечение на хероинова зависимост в Италия и 

Франция. Той предлага алтернатива на метадона при лечение на хероинова зависимост и има 

предимството, че позволява алтерниращо дневно дозиране и е ниско токсичен.  

Заместителна терапия с морфин 

В държавите на Европейския съюз преобладаваща е заместителната терапия с морфинови 

деривати /в Швейцария, Германия, Дания, Австрия, Холандия и Франция/. Провежда се с 

естествени опиати – морфинови медикаменти с дълготрайно и нееуфоризиращо действие. 

 

Глава ІІ. Същност на зависимостта към хероин 

1. Психоактивни вещества – същност и класификация 

Според схващането на СЗО от 1956 год. диагнозата зависимост от наркотици се поставя, ако 

има данни за повишен толеранс, абстинентни симптоми (физическа зависимост) и изразено 

влечение (психическа зависимост). Днес според десетата ревизия на Международната 

Класификация на Болестите (МКБ-10) зависимостта е дезаптивна употреба довела до клинично 

значими дисфункции, определени от наличието на три или повече от посочените проблеми през 

последния дванадесетмесечен период: 

1. Промени в толеранса, както следва: 

1.1 необходимостта от по-големи количества от веществото с цел постигане на 

желания ефект. 

1.2 значително снижен ефект от веществото при продължителната му употреба в 
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същите количества. 

2. Абстиненция, проявяваща се със следното: 

2.1 типични за веществото абстинентни прояви. 

2.2 същите или подобни вещества се употребяват с цел премахване или намаляване 

на абстиненцията. 

3. Веществото се употребява в по-големи количества и /или по-дълго, отколкото 

лицето предполага или възнамерява. 

4. Наличието на постоянно желание или неуспешни опити да се намали, спре или 

контролира употребата на веществото. 

5. Значително време се прекарва в търсенето и снабдяването с веществото, неговата 

употреба или изчакването да отминат ефектите му. 

6. Важни социални, професионални и други жизнени активности са намалени или 

заместени с употребата на веществото. 

7. Употребата продължава въпреки очевидните за индивида постоянни или 

повтарящи се телесни или психосоциални проблеми, които най-вероятно са 

причинени или директно свързани с употребата на психоактивни вещества. 

Едно определение за психоактивно вещество (ПАВ)  

 „Психоактивни вещества (ПАВ) са всички вещества, които попаднали в организма на 

човека оказват въздействие върху централната нервна система (ЦНС). Те могат да възбуждат и 

успокояват, да променят настроението, възприятията и мисленето”.                                                                                       

Употреба, злоупотреба и зависимост                                            

Като че ли разграничението между употреба и злоупотреба, е затруднение характерно, както 

за научната общност, така и за самите хора които имат личен опит с ПАВ. Вероятно единия 

проблем е липсата на достатъчно ясни критерии за разграничаване.  

До голяма степен трудностите при създаване на ясни критерии се състои в това, че е трудно 

да се определи честотата на приемане на ПАВ преди отделния индивид да развие зависимост и 

не потърси лечение. В такива случай, като че ли разграничението се прави на база история на 

употребата проследена с клинично интервю.  

Въпреки размитите граници между двете понятия за употреба и злоупотреба има ясни 

критерии и диагностични указания. Според МКБ – 10-та ревизия, злоупотребата е прием на 

ПАВ, водеща до, здравословни проблеми, соматични увреждания като хепатит или психични, 

като периодични депресивни епизоди.  

Зависимост или Синдром на зависимост е с доста точни клинични, диагностични указания, 

както в МКБ-10, така и в DSM-IV. 
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По МКБ – 10: „Зависимостта е съчетание от физиологични, поведенчески и когнитивни 

явления, при които употребата на определено вещество или клас от вещества придобива много 

по-висок приоритет за дадено лице, отколкото други видове поведение, които в миналото са 

имали по-висока стойност. Основната описателна характеристика на синдрома на зависимост е 

желанието /силно, често непреодолимо/ да се приема съответното психоактивно вещество. 

Зависимостта се диагностицира, само ако три или повече от следните показатели са били 

заедно налице през последната година”: 

Диагностични указания:  

1. силно желание или чувство на вътрешна принуда да се приемат психоактивни вещества; 

2. затруднен контрол върху приема на психоактивното вещество по отношение началото, 

края или нивото на употреба; 

3. физиологично състояние на абстиненция при прекъсване или намаляване употребата на 

веществото, което се проявява с типичния за веществото абстинентен синдром или употреба на 

същото или сродно вещество с цел облекчаване или премахване на абстинетните симптоми; 

4. данни за повишен толеранс, като нужда от по-високи дози за постигане на ефект, който 

първоначално се е постигал с по-ниски дози;  

5. прогресивно отпадане на алтернативни удоволствия и интереси, поради употребата на 

психоактивното вещество; нужда от повече време за доставяне или употреба на веществото и за 

възстановяване от ефектите му; 

6. продължаване на употребата, въпреки наличието на очевидни вредни последици; 

Включва: хроничен алкохолизъм; дипсомания; зависимост от психоактивни вещества, 

неуточнена другояче.  

В DSM-IV самата зависимост е дефинирана като: дезадаптивна употреба, довела до 

клинично значими дисфункции, определени от наличието на три или повече от следните 

проблеми през дванадесетмесечен период:  

Промени в толеранса, както следва: 

а) необходимост от по-големи количества от веществото с цел постигане на желания ефект; 

б) значително снижен ефект от веществото при продължителната му употреба в същите 

количества. 

Абстиненция, проявяваща се със следното: 

а) типични за веществото абстинентни симтоми; 

б) същите или подобни вещества се употребяват с цел премахване или намаляване на 

абстиненцията. 

3. Веществото се употребява в по-големи количества и/или по-дълго, отколкото лицето 
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предполага или възнамерява. 

4. Наличието на постоянно желание или неуспешни опити да се намали, спре или 

контролира употребата на веществото. 

5. Прекарване на значително време в търсене и снабдяване с веществото, неговата употреба 

или изчакване да отминат ефектите му. 

6. Важни социални, професионални и други жизнени активности са намалени или заместени 

с употребата на веществото. 

2. Възгледи за зависимостта към психоактивни вещества  

Съществуват различни перспективи по отношение на разстройствата свързани със 

зависимост. Някои от тях са фокусирани върху мозъка, гените и наследствеността. В 

настоящата работа перспективата е различна. Тя е фокусирана повече върху съзнанието, 

човешките процеси и взаимоотношения. За много лекари-психиатри и психолози тази 

перспектива е прието да се  нарича „психодинамична перспектива”(ПП). 

ПП отдава съществено значение на факта, че съзнанието и личността формират комплексна 

система, в която има психологични структури и функции, които организират и регулират 

личният живот(влечения, емоции, познания и възприятия) и адаптацията към заобикалящата 

реалност (поведение, действие, взаимоотношения  с другите около нас).  

3. Личностови особености на пристрастения към хероин 

Пристрастяващите наркотици са съблазнителни, тъй като техните действия (или ефекти), 

могат да променят силно човешките чувства и преживявания в социалното обкръжение. Всички 

хора са податливи към тези вещества, но някои са по-уязвими от останалите, защото не могат 

да се справят адекватно без тях. Техният темперамент, родителски грижи, или житейски опит 

ги е засегнал по такъв начин, че те по-често изпитват екстремни емоции, и не успяват адекватно 

да контролират и/или регулират своите взаимотношения и/или поведение.  

 Засягат се две основни теми, които се изясняват в тази работа: (1), че пристрастяването 

към наркотици облекчава страданието, и (2) – хората, които поемат риска от тази стъпка, я 

правят, защото  разполагат с недоразвит капацитет за себеобгрижване. Накратко, в тази глава се 

показва сърцевината на уязвимостта на пациентите с разстройствата, свързани с употреба на 

вещества, а именно, техните основни затруднения при регулиране на техните чувства и грижи.  

3.1 Хероинът като психологическа защита и копинг стратегия 

Хероинът като копинг стратегия 

Съществуват множество проучвания и доклади, които описват и личностните 

психологически особености на наркозависимите като документирани вследствие на проведени 
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психологически тестове и индивидуални описания (Zimmering и др., 1952; Gerard и Kornetsky, 

1955 г.; Hill и др., 1960; Haertzen и Hooks 1969). Има и няколко клинични доклада за 

пристрастени пациенти, основаващи се на психиатрични интервюта и наблюдения в 

дългосрочна психотерапия.  

На Chein и сътрудници (1964) е първият опит за систематично изследване на 

наркозависимите - "Его” патологията, техните проблеми с нарцисизъм, и начина, по който те 

използват наркотици, за да се справят с тяхната среда.  

Допуска се, че употребяването на опиати от наркозависими представлява уникален и 

характерен начин за справяне с редица проблеми, включващи емоционални болка, стрес и 

дисфория. Пристрастените нямат успешно изградени собствени защитни, невротични, 

характерови или други общопсихологични адаптивни механизми като начин за справяне с 

дистреса. Вместо тях, те прибягват до употребата на опиати като начин за справяне с редица 

проблеми, свързани обикновената човешка болка, разочарование, тревожност, загуба, тъга, 

сексуалното чувство на неудовлетвореност и други страдания.  

Както се посочва, употребата на наркотици и съпътстващи поведения и дейности са 

неблагоприятен заместител на адаптивните защити, взаимотношения и други потребности. 

Хероинът като психологическа защита 

Тази част на работата се центрира върху онези аспекти на интернализацията, свързани с 

механизмите на защита, особено срещу афекти и импулси, и особено върху Его нарушенията и 

проблеми, свързани с импулсите и повлияването на защитните функции  на наркозависимите.  

Въз основа преки наблюдения на деца и клинична практика с възрастни, са представени 

убедителни доказателства, че нормалното развитие изисква определени степени преживяно 

разочарование (Winnicott, 1953;Mahler, 1968; Kohut, 1971; Meissner и др., 1975).  

Krystal и Raskin (1970) показват как афектите влияят на развитието по определени начини и 

служат на Егото да се защитава срещу вътрешните емоционални състояния и импулси. Те са 

очертани по най-удобен начин за тревожност, депресия и как се развиват в обща 

недиференцирана матрица, формирайки се чрез диференциация, десоматизация и вербализация. 

Kohut (1971) изследва как проблемите с интернализацията са свързани с нарцистични 

проблеми и по-специално, как такива нарушения, са в основата на пристрастяването.  

Wurmser (1974) стига до същото заключение, приписвайки "дефект на афективната защита 

на зависимите". Той акцентира на  огромните трудности на наркозависимите при „работа” с 

болезнени афекти и по-специално с нарцистичните гняв, срам, болка и самота.  

Корелации на импулсивността и употребата на хероин 

В доклади (Khantzian, 1975 и Milkman Frosch, 1973; Wieder и Kaplan, 1969) подчертават 
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факта, че въпреки експериментирането с различни наркотици, хората са склонни да изберат 

самостоятелно и проявяват индивидуални предпочитания.  

Въпреки, че пристрастените към хероин описват успокояващия и стабилизиращ ефект на 

хероина, ефекта на възпиране на яростта и агресията не е толкова очевиден.  

От друга страна, според Wurmser (1977) е налице почти предвидимо възвръщане на 

импулсивното поведение, агресивност, гняв, в случай на оттегляне на наркозависимите от 

метадоново лечение или други поддържащи синтетични опиоидни медикаменти.  

Кохут (Kohut)  изследва нарцистичната личностова патология, развива цялостна и 

кохерентна теоретична основа за разбирането на дисфункциите на личността. Вместо за 

психичния конфликт и нагоните той открива темите за дефицитите на личността и арестите на 

развитието, които водят до провали в самочувствието и връзките между представите за себе си 

(self) и себеобектите (selfobjects). Себеобектът е личност от обкръжението на човека, която 

играе съществена функция за развитието на неговата личност. Прототипните себеобекти са 

родителите, които чрез емпатичното отразяване и грижи подпомагат или не развитието на 

чувството за себе си.  

Kohut (1971) и Kernberg (1975) разработват тезата за това как пропуските и грешките в 

отглеждането на децата, особено в подкрепата и зависимостта по отношение на нуждите може 

да доведе до нарцистични отклонения в зряла възраст.   

3.2 Егото в контекста на проблема за хероиновата зависимост 

В изследване на наркозависими съсредоточено върху Его функциите и нарушенията. Krystal 

и Raskin (1970) отбелязват проблемите с разпознаване и толериране на болезнените афекти с 

тенденция за соматизация на емоционалния стрес.  

Wurmser (1974) предполага, че тази популационна група страда главно вследствие 

нарцистични травми, а заедно с Khantzian (1974), допуска, че тези индивиди не са достатъчно 

защитени от техните ярост и агресия.  

ІІІ. Семейството като фактор за възникване на психични проблеми 

1. Еволюция на психологическите възгледи за семейството 

В тази част се разглеждат предпоставките и развитието на семейната терапия.  

Индивидуално срещу семейно схващане за възникване на психични проблеми 

През 50-те години на 20-ти век два озадачаващи развоя са принудили специалистите в 

сферата на психичното здраве да признаят силата на семейното влияние в курса на лечение. 
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Те забелязват, при подобрение на даден пациент как състоянието на друг член от 

семейството се влошава, сякаш семейството има нужда от симптоматичен член и често 

пациенти, изписани с подобрение, почти неизбежно се влошават при прибиране у дома.  

Взаимоотношения в малките групи 

Тези, които първи са се опитали да разберат и лекуват семействата, имат вече база за 

сравнение в малките групи. Взаимоотношенията в групата са пряко свързани със семейната 

терапия, защото животът в групата е сложна смесица от отделни индивидуалности и 

йерархизирани характеристики.  

През 1920 г. един от основоположниците на социалната психология Makdaugoll U. 

публикува „Груповото мислене”, където описва как целостта на групата зависи от това , идеята 

за групата да бъде важна част от мисленето на членовете и зависи от нужда за гаранции и 

структуриране, за да бъдат диференцирани функциите.  

Virginia Satir (1972) представя семейната роля като на "подкупващия" или на "неприятния" в 

своята книга „Изграждане на хора”. Полезността на ролевата теория се състои в разбирането на 

„семейните роли” като реципрочни и взаимнодопълващи се.  

Движение за насочване на децата 

Фройд пръв въвежда идеята, че психологичните растройства са последица от неразрешени в 

детството проблеми. Alfred Adler е първият от последователите на Фройд, който развива 

хипотезата, че може би най-ефективният начин да се предотвратят неврози при възрастния е да 

се лекува растящото дете. С тази цел Адлер организира клиники за насочване на деца във 

Виена, където били консултирани не само деца, но също така семейства и учители.  

Влияние на социалната работа 

Една история на семейната терапия не може да е пълна без да се спомене огромния принос 

на социалните работници и техните традиции в обществените услуги. Всъщност базовата 

парадигма при социалната работа – да се лекува индивида в естествена среда е предвестник на 

естествения подход на семейната терапия много преди да се въведе системната терапия. Mary 

Richmond (1917) в нейния класически текст "Социална Диагноза" предписва лечение на цялото 

семейство и предупреждава да не се изолират членовете на семейството.  

Както посочва Saunders (1988) семейството не е изолирано цяло /затворено/, а съществува в 

специфичен социален контекст, който влияе и е повлиян от неговото функциониране /тоест е 

отворено/.  

Диагностика на семейството 
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При различните терапевтични школи обхвата на формалната оценка варира широко. 

Последователите на Боуен /Bowen M./ в системната терапия попълват три родословни 

генограми преди да започнат лечението, психоаналитиците започват като изслушват истински 

лични истории, а терапевтите бихейвиористи използват рутинно широк набор от въпросници и 

формуляри, за да получат основна информация за двойките и семействата. В другата крайност 

структурните терапевти, представителите на терапията фокусирана върху вземане на решение и 

наративистите не правят почти нищо в посока на формалното оценяване на семействата.  

Комуникация 

Въпреки че някои двойки все още идват на консултация с оплакването, че имат "проблеми с 

общуването", работата върху общуването е станала нещо като клише в семейното консултиране 

и терапия. Конфликтът не изчезва от само себе си, когато членовете на семейството започнат да 

се изслушват, но не е възможно един конфликт да започне да се разрешава преди хората да 

започнат да се изслушват (Nichols, 1995).  

Допълване 

Допълването се отнася до реципрочните взаимодействия, които са определяща 

характеристика на всяка връзка. При всяко взаимоотношение поведението на единия човек е 

обвързано с поведението на другия.  

Семейна структура 

Семействата, като другите групи, имат много възможности за свързване. Много бързо 

обаче, взаимодействията, които първоначално са имали свободата да варират стават регулярни 

и предсказуеми. След като тези шаблони се установяват, членовете на семейството използват 

само част от пълния им „арсенал” от поведения (Minuchin и Nichols, 1993). Семействата са 

структурирани в подсистеми - определени от поколенията, пола, общите интереси и функции, 

които са маркирани от междуличностни граници, невидими бариери, които регулират броя на 

контактите с останалите (Minuchin, 1974).  

Процес – съдържание 

Може да се окаже, че най-продуктивната концептуална промяна, която един семеен 

терапевт може да направи е да се фокусира върху процеса на общуване, или как говорят хората, 

вместо върху съдържанието, или за какво говорят.  

Значението /функцията/ на симптомите 

Когато семейните терапевти откриват, че симптомите на определения пациент често имат 

стабилизиращо влияние върху семейството, те започват да говорят за това хомеостатично 

влияние като функция на симптомите (Jackson,1957). 
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В един базисен труд "Емоционално разстроени деца като семейни жертвени агнета" Vogel и 

Bell (1960) наблюдават, как емоционално разстроените деца са почти по един и същ начин 

намесени в напрежението между родителите.  

Семеен жизнен цикъл 

Идеята за семейния жизнен цикъл дава две неща към разбирането ни за индивидуалното 

развитие: Когато синът или дъщерята тръгне на детска градина или навлезе в пубертета, не 

само детето трябва да се научи да се справя с ред нови обстоятелства, а цялото семейство/ и 

родителите/ трябва да се пренастрои.  

Семейни разкази 

Пренареждайки събитията от живота си в свързани разкази, членовете на семейството 

успяват да дадат смисъл на преживяванията си (White и Epitton,1990). Школата – семейна 

разказна терапия на White M., набляга на факта, че семействата с проблеми идват на терапия с 

песимистични разкази, които определено ги предпазват от това, да действат ефективно.  

Пол   

Традиционно жените са възпитавани да имат по-разтегливи психологически граници, да 

развиват идентичността си в смисъла на свързване с останалите, да възпитават способността си 

за съприживяване и да бъдат изложени на по-голям риск да изгубят себе си в една връзка. 

Мъжете, от друга страна, се явяват с по-строги психологически граници отричат нуждите си за 

зависимост и се страхуват да не бъдат обсебени, като по-често изпитват относително по-големи 

трудности да съпреживяват на другите.  

Култура 

Въпреки че размитите граници може да са типични сред бедните семейства, това не значи, 

че бедните семейства са неизбежно зависими от различни социални служби или че техният 

персонал трябва да смята, че нуждите на семейството включват социални работници, които 

навлизат, без покана и предупреждение, в семейното пространство, физически и 

психологически (Minuchin, Lee и др., 1996). 

Родителски стилове и модели 

Baumrind (1971) отделя няколко измерения, чрез които обособява различни стилове. Това 

са:-  приемане и участие в живота на детето, чрез което се изгражда емоционална връзка; 

-  контрол, чрез който се осигурява изграждане на зряло поведение; 

-  насърчаване на автономията, което осигурява развитието на себеувереността на детето. 

Посредством тези измерения авторът разграничава следните стилове: 

Авторитарен стил                                                                                                                           



14 
 

Авторитарните родители са съсредоточени върху контрола на поведението и използват 

принудата. Те не осигуряват възможности за развитие на автономията на детето. Решенията се 

вземат вместо детето и от него се очаква да изпълни безусловно това, което се изисква. 

Свръхпротективен стил 

Предпазването от връстниците, основано на разбирането за задължението да се осигури 

безопасност и благополучие, ограничава възможността на детето да натрупа опит за справяне 

със ситуациите с връстниците. 

Авторитетен стил 

При този стил поведението на детето е контролирано чрез определени норми, за разлика 

например от разрешаващия стил, в който поведението не е контролирано.  

Разрешаващ стил 

Децата, социализирани чрез този стил, изпитват големи трудности, когато трябва да 

регулират собствените си импулси, посрещат с протест и негодувание всяко изискване, което е 

отправено към тях, проявяват непослушание.  

Отстранен стил 

Децата на родителите с този стил демонстрират проблеми с емоционалната регулация и 

успехите в училище, неувереност в собствените възможности. Те демонстрират също 

антисоциално поведение и слаба компетентност в областта на играта и ученето.  
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ІV. Емпирично изследване на семейните отношения и родителски нагласи при юноши 

с хероинова зависимост 

1. Постановка на изследването 

1.1 Рискови семейни фактори по отношение риска от възникване на зависимости 

1.Фамилна история на злоупотреба с наркотици и зависимости значително повишава риска 

от такива проблеми между членовете (Madianos и др., 1995 г.; Wester-Meyer и Neider, 1994 и 

1996).  

2.Физическо и сексуално насилие върху децата. Въпреки че голяма част от изследванията са 

ограничени в дизайна (например, ретроспективен дизайн, клинични проби), детското 

малтретиране изглежда е рисков фактор при възникване на зависимости.   

3.Семейни нагласи и практики към наркотиците.  При допускането, че влиянията на 

референтната група са важни в обясняването на употребата на вещества сред младежта (Lane и 

др., 2001), семейните нагласи и практики са значителни.  

4.Проблемни семейни и партньорски отношения. Семейните и партньорските конфликти, 

водят до увеличаване на риска от употреба на наркотични вещества.  

5.Променена семейна структура. Изследванията на семейната структура по целия свят  

откриват, че при младежите, които живеят с двамата биологични родители е  значително по-

малко вероятно да се използват наркотични вещества, или да се съобщава за проблеми с 

тяхната употреба, за разлика от тези, които не живеят с двамата си родители (Challier и др., 

2000; Johnson , Hoffman и Gerstein, 1996).  

6.Смущенията в семейния жизнен цикъл изглежда характеризират повече домакинствата с 

един родител. Непълна семейната среда (отсъствието на бащата, единия или двамата родители, 

или смъртта им) е свързано с употребата на наркотични вещества според национално 

представително проучване сред младежите в РГърция (Madianos и др., 1995).  

1.2 Дизайн на изследването                                                                                                     

1-ви етап.(фокусна група – 9 пълни семейства) и семейства с юноши/младежи  без 

злоупотреба и/или зависимост, девиантно, асоциално поведение и психично разстройство - 

(контролна група – 12 семейства). Изследване на айтеми, скали, субскали и скали за 

консистентност. Апробацията цели да открие елементи/скали/ от въпросниците, показващи 

значими различия между резултатите за двете групи родители /пълни родителски субсистеми/ 

по общо девет скали (43 субскали), както и междуполови различия и различия между бащите и 

майките на двете субгрупи. След изпробване на показателността на елементите – избиране и 

прецезиране според предиктивността им по отношение на употреба – липса на употреба на 

психоактивни вещества с оглед използване оптимално възможностите на въпросниците за 
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втория етап от изследването.                                                                                                        

2-ри етап. 168  пълни родителски субсистеми от двете групи/66 – фокусна и 102 - 

контролна/ като се включат и 48 изследвани лица – популация от т.н. непълни семейства - с 

един родител/фокусна 23(18 жени и 5 мъже) и контролна 25(19 жени и 6 мъже). С това 

очакваме да се обогати изследването и неговата представителност в реалния живот и се даде 

възможност за допълнителни сравнения и анализи. При откриване на показателни/предиктивни 

елементи на психологическите инструменти могат да бъдат полезни /след извеждане на база 

получените резултати аналитични изводи и интерпретации/ за диагностика, вторична и 

третична превенция при семейства с висок и умерен риск от възникване на зависимости при 

децата, както и за ефективно насочване към конкретно набелязани цели за промяна на 

семейните роли, взаимотношения и нагласи при интервенции в начален стадии формиране на 

съответните зависимости и нежелани поведения при юноши и младежи.  

  

1.3 Цел и задачи на работата: 

Цел: Основна цел на разработката е анализ и разкриване на семейните взаимоотношения и 

родителски нагласи при юноши и младежи с хероинова зависимост. 

Задачи:  

1. Да се апробират и адаптират на два инструмента за изследване на семейните 

взаимоотношения и родителските нагласи по Parental attitude research instrument - 

Изследователски инструмент за изследване на родителските нагласи /PARI/  и Анализ на 

семейните взаимоотношения /АСВ/ с отпадане и корекции за неработещи айтеми. 

2.  Да се изведат скали с добри и удовлетворителни стойности по α – Cronbach и t – тест от 

апробирането (1-ви етап), показващи статистически значими различия в данните на двете 

основни групи (фокусна и контролна) допълване със други скали на база изведени 

изследователски и от клинични наблюдения рискови семейни фактори за възникване 

злоупотреба и зависимост с психоактивни вещества  и използването им за изпълнение на 

целите на психодиагностиката и превенцията. 

3.  Да се валидизират резултатите от апробирането в по-голяма извадка и за двете 

групи/общо 384 изследвани лица/ на изведените и допълнени на 1-вия етап скали (2-ри етап). 

4.  Да се анализират получените на 2-ри етап резултати.  

5. Да се извеждат препоръки за семейното консултиране на база получени 2-ри етап 

резултати. 
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1.4 Хипотези на изследването:         

А. Допускаме, че: Наличието на семейни конфликти води до възникване и поддържане на 

хероинова зависимост при юноши. 

Б. Допускаме, че Определени родителски стратегии като: хипер и хипопротекция, 

емоционална дистанцираност и доминантност водят до възникване на хероинова зависимост. 

1.5 Обект на изследване.  

1-ви (проучващ)етап. (фокусна група – 9 пълни семейства) и семейства с юноши/младежи  

без злоупотреба и/или зависимост, девиантно, асоциално поведение и психично разстройство - 

(контролна група – 12 семейства). Изследване на айтеми, скали, субскали и скали за 

консистентност. Апробацията цели да открие елементи/скали/ от въпросниците, показващи 

значими различия между резултатите за двете групи родители /пълни родителски субсистеми/ 

по общо девет скали (43 субскали), както и междуполови различия и различия между бащите и 

майките на двете субгрупи. След изпробване на показателността на елементите – избиране и 

прецезиране според предиктивността им по отношение на употреба – липса на употреба на 

психоактивни вещества с оглед използване оптимално възможностите на въпросниците. 

1.6 Кратко описание на  апробиращия на изследването:  

(1-ви етап)  Изследването се проведе между 20.11.09г. и 20.12.09г. В него участваха 21 

двойки родители с едно до две деца на възраст от 17 до 27години от гр. Бургас /1/, гр.Велинград 

/1/, гр. Дупница /1/, гр.Кърджали /2/, гр. Пазарджик/1/ и гр.София /16 – 71.428 % / . 

Проучването се проведе със съдействието на педагогически съветници – психолози и учители 

от райони „Оборище” и „Люлин” в гр. София и „ Клиника Канчелов” гр.София.  

На база представените таблично и графично данни, и след разглеждане на получените след 

направената статистическа обработка резултати и психологическата им оценка се извеждат 

като целесъобразни следните насоки за следващия етап от изследването: 

Отпадане на неработещите айтеми по съответните скали на АСВ и продължаване на 

изследването с 16-те скали показали мн.добри, добри и задоволителни коефициенти Алфа-

Кронбах и добри разграничаващи стойности по t-тест между фокусната и контролната групи 

(Изследователски инструмент за изследване на родителските нагласи/PARI/- 6. „Безучастност” 

на бащата, негова невключеност в семейните дела., 11. Развитие активността на детето., 13. 

Проявление на раздразнителност към детето от страна на родителите., 15. Отбягване контакта с 

детето от страна на родителите., 21. Потискане проявленията на сексуалността у детето., 23. 

Стремеж за развитие активността на детето. и Анализ на семейните взаимоотношения/АСВ/– 

1.Хиперпротекция., 2. Хипопротекция., 3. Свръхудовлетвореност., 8. Недостатъчност 

изисквания-забрани., 11. Разширение сферата на родителските чувства., 13. Възпитателна 
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неувереност на родителя., 14. Страх от загуба на детето., 15. Неразвитост на родителските 

чувства., 16. Проекция върху детето на собствени нежелани качества на родителя., 18. Промяна 

в нагласите на родителя в зависимост от пола на детето (м.).), допълнени със скалите  3. 

Семейни конфликти., 12. Равнопоставени отношения родители-деца., 14. Суровост, излишна 

строгост към детето., 16. Свръхзагриженост, създаване на отношение на зависимост. от /PARI/ 

според работната хипотеза.  /Използван софтуер – SPSS версия 16.0/                                                                                   

(2-ри етап) Изследването се проведе между 20.06.10г. и 20.12.11г. В него участваха 168 

двойки родители/66 фокусна и 102 контролна/ с едно до две деца на възраст от 17 до 27години, 

съответно:  от гр. Бобов дол /9/, гр. Бургас /8/, гр.Велинград /3/, гр. Дупница /15/, гр.Земен /2/, 

гр.Кърджали /6/, гр.Кюстендил /49 – 29.16%/, гр. Пазарджик/4/ и гр.София /64 – 38.095 %/, 

гр.Ст.Загора /12/. На този етап на изследването участваха и 48 изследвани лица представители 

на т.нар. самотни родители също с едно до две деца на възраст от 17 до 27години /23 фокусна 

(18 жени и 5 мъже) и 25 контролна (19 жени и 6 мъже)/. Проучването е проведено със 

съдействието на педагогически съветници – психолози и учители от райони „Оборище” и 

„Люлин” гр. София, студенти от СУ „Св.Климент Охридски”, „ Клиника Канчелов” гр.София и 

директори, учители, педагогически съветници и психолози и учители от гр. Бургас, 

гр.Велинград, гр.Дупница, гр.Земен, гр.Кърджали, гр.Кюстендил и гр.Ст.Загора.                                                

За статистическата обработка на данните от изследването се използва SPSS версия 16.0.                                                                                   

1.7 Процедура 

І-ви етап. Данните от изследването се събират в условията на индивидуално тестиране по 

родителските двойки т.е. една родителска двойка се изследва като двамата родители попълват 

по едно и също време в едно помещение независимо един от друг като продължителността на 

попълването на двата въпросника варира между 60 и 75 минути при различните участници. 

Участието в изследването е доброволно и изследваните лица са останали анонимни.  

ІІ-ри етап. Данните от изследването се събират в условията на индивидуално тестиране по 

родителските двойки т.е. една родителска двойка се изследва като двамата родители попълват 

своите отговори в листовете за отговори по едно и също време в едно помещение независимо 

един от друг. По такъв начин продължителността на попълването на двата преработени 

въпросника варира между 30 и 42 минути.  

1.8 Статистическа обработка на получените данни 

Изследване по α – Cronbach за консистентност на отделните скали и съдържащите ги 

айтеми. 
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 Дескриптивен анализ – използван при анализиране на разпределението по скалите на 

изследователските инструменти. Включва определяне на средни стойности, стандартни 

отклонения и стандартна грешка.  

t – тест за изследване различията на средните стойности на ниво скали за сравняване на 

средни в различни извадки/групи.                                                                                         

Профилен анализ по средните стойности за скали, в обща извадка и по пол. 

2. Резултати  

2.1 Резултати от първи етап от изследването:  

Таблица 1.1 Стойности на Алфа-Кронбах  по скали на Изследователски инструмент за 

изследване на родителските нагласи/PARI/  Обща извадка N=42 Мъже N=21 Жени N=21 

Скали Обща  

извадка

Мъже 

 (Бащи) 

Жени  

(Майки)

1.Ограниченост на интересите на жените в рамките на  

семейството,   изключителна загриженост към семейството.(5 айт.) 

.46  .39  .56  

 2.Чувство на саможертва в ролята на майка. (  5 айт. ) .54  .64  .40  

 3.Семейни конфликти. (  5 айт. ) .72  .77  .64  

 4.Свръхавторитетни родители. (  5 айт. )  .70  .74  .64  

 5.Неудовлетвореност в ролята на домакиня. (  5 айт. ) .53  .55  .55  

6.„Безучастност” на бащата, негова невключеност в семейните дела. 

 (  5 айт. ) 

.47  .05  .70  

 7.Доминираща майка. (  5 айт. ) .67 .56  .75  

 8.Зависимост и несамостоятелност на майката.( 5 айт. ) .14  -.12  .32  

9.Стимулация на словесната експресия.   (  5 айт. ) .52  .60  .31  

 10.Партньорски отношения. (  5 айт. ) .27  .56  -.35  

11. Развитие активността на детето. (  5 айт. ) .75  .78  .72  

12.Равнопоставени отношения родители-деца.( 5 айт.) .55  .66  .24  

13. Проявление на раздразнителност към детето от страна  

на родителите. (  5 айт. ) 

.54  .65  .27  

14.Суровост, излишна строгост към детето. (  5 айт. ) .68  .72  .57  

15.Отбягване контакта с детето от страна на родителите. (  5 айт. ) .42  .59  .14  

16.Свръхзагриженост, създаване на отношение на зависимост. (5айт.) .60  .63  .54  

17.Надделяване над съпротивите, подтискане волята на детето. (5айт.) .40  .45  .13  
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18.Създаване на безопасност, страх да не се нарани детето. (  5 айт. ) .56  .56  .57  

19.Недопускане външносемейни влияния. (  5 айт. ) .43  .43  .42  

20.Потискане на агресивността. (  5 айт. ) .56  .64  .43  

21.Потискане проявленията на сексуалността у детето. (  5 айт. ) .75  .76  .71  

22.Свръхвмешателство в света на детето. (  5 айт. ) .68  .78  .17  

23.Стремеж да се ускори развитието на детето.(5 айт.) .33  .27  .42  

От проведеното в общата извадка изследване Алфа-Кронбах по отделните скали и айтеми на 

въпросник Изследователски инструмент за изследване на родителските нагласи се получават 

много добри коефициенти за 3, 4, 7, 11, 14, 16, 21 и 22-ра скали; добри за 2, 5, 9, 12, 13, 18 и 20-

та скали; удовлетворителни за 1, 6, 15, 17 и 19-та скали; неудовлетворителни за 8, 10 и 23-та 

скали. 

С оглед целите на изследването (търсене на значими различия в резултатите на резултатите 

за двете основи групи – фокусна и контролна, както междуполови различия между тези групи и 

вътрешногрупово) за вторият етап на изследването се запазват скали с мн.добър, добър и 

удовлетворителен Алфа- Кронбах и с добри стойности на Т-теста, показващ значими различия 

в изборите на родителите от двете основни групи. 

Таблица 1.2 Стойности на Алфа- Кронбах по скали на въпросник Анализ на семейните 

взаимоотношения/АСВ/  

Скали Обща  

извадка 

Мъже 

(Бащи) 

Жени 

(Майки) 

 1. Хиперпротекция. (  10 айт. ) .72  .75  .67  

 2. Хипопротекция. (  10 айт. ) .55  .33  .48  

 3. Свръхудовлетвореност. (  10 айт. ) .41  .44  .40  

 4. Игнориране детските потребности. ( 5 айт.) 

 

.29  

 

.26  .32  

4 0 вар. 

 5. Свръхизисквания-задължения. (5 айт.)  .30  .41  .18  

5 0 вар. 

 6. Недостатъчност изисквания-задължения( 5 айт. ) .45  .37  .53  

 7. Свръхизисквания-забрани. (  5 айт. ) -.01  -.27  .09  

 8. Недостатъчност изисквания-забрани. (  5 айт. ) 

 

.59  .72  

28 0 вар. 

.48  

 9. Свръхстрогост санкции за провинения.        ( 5 айт.) .35  .57  ------  

 10. Минимизация на санкции за провинения.  ( 5 айт. ) .22  .37  .01  
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 11. Разширение сферата на родителските чувства.  

(  5 айт. ) 

.46  .51  .39  

 12. Предпочитание у подрастващите на детските  

качества. ( 10 айт. )  

.62  .70  .23  

 13. Възпитателна неувереност на родителя.  (  5 айт. ) .48  .60  .33  

 14. Страх от загуба на детето. (  5 айт. ) .53  .62  .47  

 15. Неразвитост на родителските чувства.     ( 10 айт. ) .71  .77  .64  

15 0 вар. 

 16. Проекция върху детето на собствени нежелани  

качества на родителя. ( 10 айт. ) 

.55  .71  

36,56, 96, 

130 0 вар. 

 

.04  

36, 56, 96, 

124,130 

0 вар. 

17. Изнасяне на конфликта между съпрузите  

в сферата на възпитанието на детето. (  5 айт. ) 

.70 

 

.76 

 

.62 

 

18. Промяна в нагласите на родителя в зависимост  

от пола на детето.(м.) ( 5 айт. ) 

.62  .73  

78 0 вар. 

.39 

78 0 вар. 

 19. Промяна в нагласите на родителя в зависимост  

от пола на детето.(ж.) ( 5 айт. ) 

.46  .72  -.42  

 20. Неустоичивост на стила на възпитанието. (  5 айт.) .74  .84  -.14  

С ----- са означени изключително ниски стойности по Алфа – Кронбах. 

От проведеното в общата извадка изследване Алфа-Кронбах по отделните скали и айтеми на 

въпросник АСВ се получават много добри коефициенти за 1, 12 , 15, 17, 18 и 20-та скали; добри 

за 2, 8, 14 и 16-та скали; удовлетворителни за 3, 6, 11, 13 и 19-та скали; неудовлетворителни за 

4, 5, 7, 9 и 10-та скали. 

Като неработещи се проявяват айтеми № 5 ( 5-та скала), 15 ( 15 скала), 28 ( 8 скала), 36 ( 16 

скала), 44 ( 4 скала), 56 ( 16 скала), 78 ( 18 скала), 96 ( 16 скала), 124 ( 16 скала) и 130 ( 16 

скала). Тези айтеми следва да отпаднат от инструментите за втория етап на изследването.  

Таблица 2.1 Стойности на T-test на скалите по Изследователски инструмент за изследване 

на родителските нагласи/PARI/  

Скали Обща изв. Мъже Жени 

6.„Безучастност” на бащата, негова невключеност  

в семейните дела.  

p < .05 p < .05  

 8.Зависимост и несамостоятелност на майката.  p < .10  
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11. Развитие активността на детето.  P < .10  p < .10 

12.Равнопоставени отношения родители-деца.   p < .01 

13. Проявление на раздразнителност към детето от  

страна на родителите.  

P < .10 p < .05  

15.Отбягване контакта с детето от страна на  

родителите.  

P < .10 p < .05  

21.Потискане проявленията на сексуалността у  

детето.  

p < .05 p < .05 p < .05 

23.Стремеж да се ускори развитието на детето. p < .05 p < .05  

В таблицата са нанесени само статистически значимите различия по съответните скали. 

Празните клетки означават, че не са констатирани различия между контролната и фокусната 

групи.  

Изследването за Т-тест по скалите на въпросник Изследователски инструмент за изследване 

на родителските нагласи /РАRI/ дава значими различия съответно по скали: 6-та ( р<.05 ), 11-та 

скала ( р<.10), 13-та ( р<.10), 15-та ( р<.10), 21-ва ( р<.05) и 23-та ( р<.05). 

Таблица 2.2 Стойности на T-test на скалите по скали на въпросник Анализ на семейните 

взаимоотношения/АСВ/   

Скали Обща  

извадка 

Мъже Жени 

 1. Хиперпротекция.  p < .0001 p < .01 p < .05 

 2. Хипопротекция.  p < .10  p < .10 

 3. Свръхудовлетвореност.  p < .10  p < .10 

 8. Недостатъчност изисквания-забрани.  p < .10   

 11. Разширение сферата на родителските   чувства.  p < .001 p < .01  

 13. Възпитателна неувереност на родителя. p < .001 p < .01 p < .10 

 14. Страх от загуба на детето.  p < .001 p < .10 p < .01 

 15. Неразвитост на родителските чувства.  p < .001 p < .05  

 16. Проекция върху детето на собствени нежелани  

качества на родителя.  

p < .10   

18. Промяна в нагласите на родителя в зависимост от  

пола на детето.(м.)  

p < .10 p < .05  

 19.Промяна в нагласите на родителя в  

зависимост от пола на детето.(ж.)  

  p < .10 
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В таблицата са нанесени само статистически значимите различия по съответните скали. 

По-ниската стойност на p означава по-голяма разлика между контролната и фокусната 

група. 

Изследването за Т-тест по скалите на въпросник АСВ показват значими различия съответно 

по скали: 1-ва ( р <.0001), 2-ра ( р <.10), 3-та ( р <.10), 8-ма ( р<.10 ), 11-та скала  (р<.001), 13-та 

( р<.001), 14-та ( р <.001), 15-та           ( р<.001), 16-та ( р<.10) и 18-та ( р<.10). 

Отбелязаните скали с мн.добър, добър и удовлетворителен Алфа-Кронбах ще бъдат 

използвани във втория етап на изследването. 

На база получените от 1-ви етап на изследването резултати се показват следните 16 скали с 

добър до удовлетворителен Алфа-Кронбах и значими различия по t-тест.  

На база представените таблично и графично данни, и след разглеждане на получените след 

направената статистическа обработка резултати и психологическата им оценка се извеждат 

като целесъобразни следните насоки за следващия етап от изследването: 

            Отпадане на неработещите айтеми по съответните скали на АСВ и продължаване на 

изследването с 16-те скали показали мн.добри, добри и задоволителни коефициенти Алфа-

Кронбах и добри разграничаващи стойности по t-тест между фокусната и контролната групи  за 

двата изследователски инструмента.  

Това редуцира времето за попълване на инструментите и повиши мотивацията за включване 

в изследването на родители от двете основни групи във втория етап. 

1. Допълване на изследването с до 50 пълни родителски двойки към фокусната група, с 

добавяне до 10 % родители, които сами се грижат за децата си като отговарящо на 

реалностите. 

2. Допълване контролната група изследваните родители до 80 двойки също и с до 10% 

самотно отглеждащи децата си родители.  

3. Допълване изследването с профилен анализ на получените от  цялостното изследване 

данни, както в общата извадка в сравнение между двете основни групи и по пол/ 

поотделно за мъже и жени.  

 

2.2 Резултати от втори етап на изследването 

Статистическа обработка на получените данни:                             

Изследване по α – Cronbach за консистентност на отделните скали и съдържащите ги 

айтеми.                                                                                

Дескриптивен анализ – използван при анализиране на разпределението по скалите на 

изследователските инструменти и други данни/възраст, образование и др./. Включва 
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определяне на средни стойности, стандартни отклонения и стандартна грешка. 

 t – тест за изследване различията на средните стойности на ниво скали за сравняване на 

средни в различни извадки/групи.                                                  .                                                                      

Профилен анализ по скалите показали значими различия между двете основни групи във 

втория етап на изследването. 

Получени на втория  етап  на изследването резултати и дискусия 

Таблица 5.1 Стойности на Алфа- Кронбах  по скали на Изследователски инструмент за 

изследване на родителските нагласи/PARI/  

Скали Обща  

извадка 

Мъже Жени 

3.Семейни конфликти. .58 .63 .53 

6.„Безучастност” на бащата, негова невключеност в семейните 

 дела. 

.44 .27 .56 

11. Развитие активността на детето.  .78 .80 .75 

 12.Равнопоставени отношения родители-деца. .67 .64 .70 

13. Проявление на раздразнителност към детето от  

страна на родителите.  

.53 .61 .46 

15.Отбягване контакта с детето от страна на родителите.  .35 .38 .29 

21.Потискане проявленията на сексуалността у детето.  .68 .70 .67 

 23.Стремеж да се ускори развитието на детето. .49 .41 .56 

От проведеното в общата извадка изследване Алфа-Кронбах по отделните скали и айтеми на 

въпросник РАRI се получават много добри коефициенти за 11, 12, 14, 16, 21-ва скали; добри за 

3-та скала; удовлетворителни за 6, 13 и 23-та скали; неудовлетворителни за 15-та скала ( .35). 

Таблица 5.2 Стойности на Алфа-Кронбах по скали на Анализ на семейните 

взаимоотношения/АСВ/  

Скали Обща  

извадка 

Мъже Жени 

1.Хиперпротекция.  .71 .68 .73 

2. Хипопротекция. .48 .41 .50 

3. Свръхудовлетвореност. .50 .49 .52 

8. Недостатъчност изисквания-забрани.   .53 .45 .61 

11. Разширение сферата на родителските чувства. .50 .48 .52 

13. Възпитателна неувереност на родителя. .55 .40 .66 

14. Страх от загуба на детето. .48 .48 .48 
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15. Неразвитост на родителските чувства. .60 .52 .67 

16. Проекция върху детето на собствени нежелани  

качества на родителя. 

.70 .67 .73 

18. Промяна в нагласите на родителя в зависимост от  

пола на детето.(м.) 

--- --- --- 

С ----- са означени коефициентите за мъже и жени на скалите без значими различия между 

основните групи по t-тест. 

От проведеното в общата извадка изследване Алфа-Кронбах  по отделните скали и айтеми 

на въпросник АСВ се получават много добри коефициенти за 1 и 16 -та скали; приемливо 

добри за 3 и 8-ма скали; удовлетворителни за 2, 3, 8, 11, 13 и 14-та скали. 

Таблица 6.1 Стойности на p-равнище по t-test на скалите по Изследователски инструмент за 

изследване на родителските нагласи/PARI/ между фокусна и контролна групи за обща извадка, 

извадка мъже и извадка жени 

Скали Обща  

извадка 

Мъже Жени 

3.Семейни конфликти. p < .001 p < .001 p < .001 

6.„Безучастност” на бащата, негова невключеност в семейните дела.p < .001 p < .001 p < .001 

11. Развитие активността на детето.  p < .001 p < .001 p < .001 

 12.Равнопоставени отношения родители-деца. p < .001 p < .001 p < .001 

13. Проявление на раздразнителност към детето от страна на  

родителите.  

p < .001 p < .001 p < .001 

 14.Суровост, излишна строгост към детето. p < .001 p < .001 p < .001 

15.Отбягване контакта с детето от страна на родителите.  p < .001 p < .001 p < .001 

 16.Свръхзагриженост, създаване на отношение на зависимост. p < .001 p < .001 p < .001 

21.Потискане проявленията на сексуалността у детето.  p < .001 p < .001 p < .001 

 23.Стремеж да се ускори развитието на детето. p < .001 p < .001 p < .001 

Обща извадка N=384 (контролна гр.- 230; фокусна гр.- 154) 

Мъже N=179 (контролна - 109; фокусна - 70) Жени N=205 (контролна - 121; фокусна - 84) 

В таблицата са нанесени само статистически значимите различия по PARI на съответните 

скали. 

По всички скали на втория етап на изследването се установяват значими различия между 

двете основни групи за обща извадка, извадка мъже и извадка жени 

Таблица 6.2 Стойности на p-равнище по t-test на скалите на Анализ на семейните 

взаимоотношения/АСВ/ между фокусна и контролна групи за обща извадка, извадка мъже и 

извадка жени  
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Скали Обща  

извадка 

Мъже Жени 

1.Хиперпротекция.  p < .001 p < .001 p < .001 

2. Хипопротекция. p < .001 p < .001 p < .001 

3. Свръхудовлетвореност. p < .001 p < .001 p < .001 

8. Недостатъчност изисквания-забрани.   p < .001 p < .001 p < .001 

11. Разширение сферата на родителските  

чувства. 

p < .001 p < .001 p < .001 

13. Възпитателна неувереност на родителя. p < .001 p < .001 p < .001 

14. Страх от загуба на детето. p < .001 p < .001 p < .001 

15. Неразвитост на родителските чувства. p < .001 p < .001 p < .001 

16. Проекция върху детето на собствени  

нежелани качества на родителя. 

p < .001 p < .001 p < .001 

18. Промяна в нагласите на родителя в  

зависимост от пола на детето.(м.) 

   

В таблицата са нанесени само статистически значимите различия по АСВ на съответните 

скали. 

По всички скали на втория етап на изследването с изключение на скала 18 се установяват 

значими различия между двете основни групи за обща извадка, извадка мъже и извадка жени. 

Дискусия 

Според получените от изследването резултати считаме, за подкрепена работната хипотеза за 

значими различия между двете основни групи по всички скали включени в изследването на 

този етап(PARI - 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23  и АСВ – 1, 2, 3, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18 според 

работната хипотеза /стр.103/, с изключение на скала 18 по АСВ (Проекция върху детето на 

собствени нежелани качества на родителя.) 

Намираме за съобразно оставането за интерпретация на значимо различие между контролна 

и фокусна групи по скала 15 от PARI (Отбягване контакта с детето от страна на родителите.), 

въпреки неудовлетворителния получен коефициент  Алфа-Cronbach по скалата (.35). 

Ранжиране по скалова диференциабилност (дискриминантност) 

Таблица 10.1 Стойности от дескриптивния анализ – средни, стандартна грешка, T-тест и 

ранг/по значимост/ в обща извадка (мъже и жени) за в двете основни групи фокусна и 

контролна по скалите на въпросник Изследователски инструмент за изследване на 

родителските нагласи/PARI/  
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Скала Средна  

стойност 

Контролна 

група  

N=230 

Средна  

стойност 

Фокусна 

група  

N=154 

Стандартна 

грешка на 

разликата 

по 

ср.стойност 

по скала 

Равнище  

на  

значимост  

/P/ 

 

Ранг 

 

3.Семейни конфликти. 12.85 15.10 .31 .000 7 

6.„Безучастност” на бащата, 

 негова невключеност в семейните 

дела. 

11.97 13.90 .22 .000 1 

11.Развитие активността на детето. 

 

13.66 17.44 .26 .000 4 

12.Равнопоставени отношения  

родители- деца. 

15.33 17.68 .25 .000 3 

13.Проявление на раздразнителност 

към детето от страна на родителите.

10.77 12.94 .26 .000 4 

14.Суровост, излишна строгост към 

детето. 

11.24 13.19 .29 .000 5 

15.Отбягване контакта с детето от 

 страна на родителите. 

10.80 13.08 .25 .000 3 

16.Свръхзагриженост, създаване на  

отношение на зависимост. 

11.30 13.71 .30 .000 6 

21.Потискане проявленията на  

сексуалността у детето. 

10.27 13.82 .29 .000 5 

23.Стремеж да се ускори  

развитието на детето. 

11.03 14.27 .23 .000 2 

 
Таблица 10.2 Стойности от дескриптивния анализ – средни, стандартна грешка, T-тест и 

ранг в обща извадка (мъже и жени) за в двете основни групи фокусна и контролна по скалите 

на въпросник Анализ на семейните взаимоотношения/АСВ/  

Скала Средна 
стойност 

Контролна 
група  
N=230 

Средна  
стойност 
Фокусна 

група  
N=154 

Стандартна 
грешка на 
разликата 

по 
ср.стойност 

по скала 

Равнище  
на  

значимост  
/P/ 

 

Ранг 
 

1.Хиперпротекция. 13.64 16.34 .23 .000 7 
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2. Хипопротекция. 13.89 15.36 .21 .000 6 

3.Свръхудовлетвореност. 13.16 14.69 .19 .000 
 

5 

8.Недостатъчност изисквания- 

забрани. 

7.34 8.63 .13 .000 2 

11. Разширение сферата на роди- 

телските чувства. 

6.54 7.73 .15 .000 4 

 13.Възпитателна неувереност на 

родителя. 

6.10 7.21 .14 .000 3 

 14. Страх от загуба на детето. 6.47 8.01 .12 .000 1 

 15.Неразвитост на родителските 

 чувства. 

11.67 13.90 .19 .000 5 

 16. Проекция върху детето на  

собствени нежелани качества 

на родителя. 

6.59 7.81 .21 .000 6 

 
Индикатор за по-голяма значимост на разликата между средните стойности на сравняваните 

групи (контролна-фокусна) е “стандартната грешка на разликата между средните стойности”. 

Колкото е по-малка тази стойност, толкова имаме по-голяма статистическа значимост и 

респективно тази скала е по-надеждна в диференцирането на двете групи.  

Профили по средните стойности на скалите със значими различия в обща извадка за 

двете основни групи – фокусна и контролна за двата инструмента  

Графика 1 профили  /PARI/ - обща извадка 
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Легенда: Series 1 е графичния профил по средните стойности на Контролната група 
                 Series 2 е графичния профил по средните стойности на Фокусната група 
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1. Скала е Семейни конфликти. 
2. Скала е „Безучастност” на бащата, негова невключеност в семейните дела. 
3. Скала е Развитие активността на детето. 
4. Скала е Равнопоставени отношения родители- деца. 
5. Скала е  Проявление на раздразнителност към детето о тстрана на родителите. 
6. Скала е Суровост, излишна строгост към детето. 
7. Скала е Отбягване контакта с детето от страна на родителите. 
8. Скала е Свръхзагриженост, създаване на отношение на зависимост. 
9. Скала е Потискане проявленията на сексуалността у детето. 
10. Скала е Стремеж да се ускори развитието на детето. 
 

1. Скала  е Хиперпротекция. 
2. Скала е Хипопротекция. 
3. Скала е Свръхудовлетвореност. 
4. Скала е Недостатъчност изисквания-забрани. 
5. Скала е Разширение сферата на родителските чувства. 
6. Скала е Възпитателна неувереност на родителя. 
7. Скала е Страх от загуба на детето. 
8. Скала е Неразвитост на родителските чувства. 
9. Скала е Проекция върху детето на собствени нежелани качества на родителя. 
Легенда: Series 1 е графичния профил по средните стойности на Контролната група 

                       Series 2 е графичния профил по средните стойности на Фокусната група 

 
 
 
 
 
 
 
 

Графика 2 Профили /АСВ/ - обща извадка
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3. Анализ на резултатите от изследването и изводи 

Анализ:  

На първо място резултатите от втория етап на изследването почти напълно потвърждават 

допускането след І-вия етап за възможността използваните инструменти да бъдат подобрени в 

консистентността си чрез отпадане на неработещи в български условия айтеми и редуцирани с 

отпадане във втория етап на скалите не показали значими отличия между двете основни групи 

– контролна и фокусна. По този начин се потвърждава надеждността на пилотното изследване и 

се показа правилността, че редукцията на скали от двата въпросника е основателна.  

В обработените данни не се подкрепя хипотезата за значимо различие по t-тест за 

Изследователски инструмент за изследване на родителските нагласи/PARI/ 18-та скала 

Промяна в нагласите на родителя в зависимост от пола на детето (м.). 

В това обсъждане ще се разгледат  и разграничат две скали на тест Изследователски 

инструмент за изследване на родителските нагласи/PARI/, които са със значимо различие по t-

тест и чийто наименования са подобни: 11.Развитие активността на детето и 23.Стремеж за 

развитие активността на детето.  

Забелязва се също и за скала 14.Суровост, излишна строгост към детето на Изследователски 

инструмент за изследване на родителските нагласи/PARI/ наличието на корелация с значимото 

различие по скала 9.Анализ на семейните взаимоотношения /АСВ/Свръхстрогост. 

„Безучастността” /скала 6/ на бащата, неговата невключеност/понякога и физическа липса/ в 

семейните дела също изглежда очаквана и закомерна от гледна точка на изведените рискови 

фактори 5 и 6. 

Свръхзагрижеността към детето/скала 16/, корелираща във висока степен със скали 1/АСВ/ 

и 3 /АСВ/ -  Хиперпротекция  и Свръхудовлетвореност се показва като рисково 

взаимоотношение, отговарящо на наблюдения в клиничната работа със семейства с хероинова 

зависимост. 

Потискането на проявите на сексуалност у детето/скала 21/по PARI, в известен смисъл може 

да бъде разглеждана като корелираща със скала 9.Свръхстрогост/АСВ/ и противоположна на 

скали 11 и 23 /PARI/ но вероятно трябва да бъде допълнително изследвано и анализирано. 

Вероятно крайностните/екстремни/ проявления на родителски нагласи може да бъде 

разглеждано като рисково по отношение на възникването на хероинова зависимост. 

В тази връзка наличието на двете напълно противоположни като тип родителски 

взаимоотношения по скали 1 и 2 на въпросник АСВ / Хиперпротекция и Хипопротекция/ не 

изненадва. В конкретния случай на основание на дългогодишна практика съм склонен да 

интерпретирам изразените значими статистически значими различия между основните групи 
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като флуктуация/вероятно и ситуативно определено колебание и/или превключване/ на 

проявление на хипер и хипо протективно отношение от страна на родителите.  

За скала /АСВ/-8  Недостатъчност изисквания-забрани може да се каже, че изглежда 

логична със своята значимост в различието като свързано със Свръхзагрижеността към 

детето/скала 16  и 3  /АСВ/Свръхудовлетвореност/ рискови фактори 1 и 3/.  

В описанието на скала АСВ – 11.Разширение сферата на родителските чувства е свързана с 

отклонения в грижите за децата, възникваща по-често при отсъствие на съпруга/съпругата 

(смърт, развод или раздяла) или отношението с него/нея не удовлетворява родителя, играещ 

„главната роля„ в грижата за детето поради несъотвествие на характерите, емоционална 

хладност и др.              

Възпитателната неувереност на родителя 13.АСВ като значимо различие, отразява 

нарушено взаимоотношение родител-дете – скрита хиперпротекция или просто занижено ниво 

на изискванията. Възпитателна неувереност може да се нарече "слабо място" на родителя.От 

практика изразеността по тази скала изглежда очаквана и свързана с рискови фактори 5 и 6.                                    

Страхът от загуба на детето(скала 14 - АСВ) съответства на скрита или доминираща 

хиперпротекция. "Слабите места" във взаимоотношенията са: висока неувереност, страх от 

грешки, преувеличени представи за "ранимост" на детето и негова свръхчувствителност. 

Неразвитостта на родителските чувства (скала 15 АСВ) и Проекцията върху детето на 

собствени нежелани качества на родителя(скала 16 АСВ) се отнасят до проблемните области на 

родителството - хипопротекция, емоционално/неглижиращо отхвърляне, малтретиращо 

отношение и типичен пример за пренасяне на личните проблеми на родителите във 

взаимотношениата с децата, съответстващи на рисков фактор 2. 

По отношение анализа на демографските данни от изследването се отбелязва:  

1. Двете основни групи са много близки по възрастови показатели – средни стойности 

контролна  50,92 години и фокусна 49,75 години. 

2. Делът на родителите с висше образование е почти еквивалентен – контролна 53% и 

фокусна 50.3%; със средно образование – по-висок дял в контролна 43,6% в 

сравнение с фокусна 35,4% / за сметка на дял родители с основно и незавършено 

средно образование/. 

3. Забелязва се значително различие в броя деца в семейството в групите – контролна  

24,4% родители с едно и 75,6% с две деца, съответно фокусна –  47,8% родители с 

едно и 52,2% с две деца. 

На графиките са представените профили по средните стойности на скалите със значителни 

различия на двата инструмента - въпросник Изследователски инструмент за изследване на 
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родителските нагласи/PARI/ и въпросник Анализ на семейните взаимоотношения/АСВ/ в обща 

извадка и по полов признак ( поотделно за мъже и жени ) за двете основни групи - фокусна и 

контролна. 

Графика 1 /стр.28/ показва профилите едновременно на фокусната /по-горната със завишени 

стойности/ и контролната групи по средните стойности на скалите със значителни различия в 

общата извадка на въпросник Изследователски инструмент за изследване на родителските 

нагласи/PARI/. В графиката на фона на две почти успоредни начупени линии се открояват два 

участъка с по-значими различия -  в лявата част на графиката, отнасящи се за скали Развитие 

активността на детето и Равнопоставени отношения родители-деца, и в дясната част за 

скали Свръхзагриженост, създаване на отношение на зависимост, Стремеж да се ускори 

развитието на детето и най-изразено различие за скала Потискане проявленията на 

сексуалността у детето. По такъв начин профилите очертават характеристиките с най-значими 

различия в родителските нагласи на двете основни групи. 

На Графика 2 /стр.29/ са представени профилите на фокусната /по-горната начупена линия/ 

и контролната групи по средните стойности на скалите със значителни различия в общата 

извадка на въпросник Анализ на семейните взаимоотношения/АСВ/. В нея се наблюдават две 

почти успоредни начупени линии с пикове на скали: Хиперпротекция/ с най-висок връх/, 

Хипопротекция, Свръхудовлетвореност и Неразвитост на родителските чувства. 

Забелязват се и две зони с по-малко /стеснени/ значими различия при скали: Хипопротекция, 

Възпитателна неувереност на родителя. На графиката се очертава специфичния профил по 

средните стойности за двете основни групи в общата извадка, както и две „стеснени зони” на 

различието. 

Според таблици  10.1 и 10.2  се наблюдава рангово диференциране по значимост/тежест на 

значимостта на различието между двете основни групи фокусна и контролна в общата извадка  

по скали: 

1. „Безучастност” на бащата, негова невключеност в семейните дела; 2.Стремеж да се 

ускори развитието на детето ; 3.Отбягване контакта с детето от страна на родителите и 

Равнопоставени отношения родители-деца;  4.Проявление на раздразнителност към 

детето от страна на родителите  и Развитие активността на детето; 5.Суровост, излишна 

строгост към детето и Потискане проявленията на сексуалността у детето; 

6.Свръхзагриженост, създаване на отношение на зависимост; 7.Семейни конфликти  / по 

въпросник Изследователски инструмент за изследване на родителските нагласи/PARI/  и  

1.Страх от загуба на детето; 2.Недостатъчност изисквания-забрани; 3.Възпитателна 

неувереност на родителя; 4.Разширение сферата на родителските чувства; 
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5.Свръхудовлетвореност и Неразвитост на родителските чувства; 6.Хипопротекция и  

Проекция върху детето на собствени нежелани качества на родителя; 7.Хиперпротекция / 

по въпросник Анализ на семейните взаимоотношения/АСВ/. 

На база получените от изследването резултати се наблюдава преобладаване на изразеността 

на скали характеризиращи следните родителски стилове: 

 І. Авторитарен родителски стил – скали: Стремеж да се ускори развитието на детето. / с 

ранг 2  по Изследователски инструмент за изследване на родителските нагласи/PARI/;  

Проявление на раздразнителност към детето от страна на родителите  и Развитие 

активността на детето / с ранг 4  по Изследователски инструмент за изследване на 

родителските нагласи/PARI/; Суровост, излишна строгост към детето и Потискане 

проявленията на сексуалността у детето / с ранг 5  по Изследователски инструмент за 

изследване на родителските нагласи/PARI/; Семейни конфликти / с ранг 5  по 

Изследователски инструмент за изследване на родителските нагласи/PARI/.  

ІІ. Отстранен/отхвърлящ родителски стил – скали: „Безучастност” на бащата, негова 

невключеност в семейните дела / с ранг 1  по Изследователски инструмент за изследване на 

родителските нагласи/PARI/; Отбягване контакта с детето от страна на родителите / с ранг 3  

по Изследователски инструмент за изследване на родителските нагласи/PARI/; Неразвитост на 

родителските чувства / с ранг 5 по въпросник Анализ на семейните взаимоотношения/АСВ/ и 

Хипопротекция / с ранг 6 по въпросник Анализ на семейните взаимоотношения/АСВ/ и 

Проекция върху детето на собствени нежелани качества на родителя / с ранг 5 по 

въпросник Анализ на семейните взаимоотношения/АСВ/. 

ІІІ. Свръхпротективен родителски стил – скали: Страх от загуба на детето / с ранг 1 по 

въпросник Анализ на семейните взаимоотношения/АСВ/; Разширение сферата на 

родителските чувства / с ранг 4 по въпросник Анализ на семейните взаимоотношения/АСВ/; 

Свръхудовлетвореност / с ранг 5 по въпросник Анализ на семейните взаимоотношения/АСВ/; 

Свръхзагриженост, създаване на отношение на зависимост / с ранг 6  по Изследователски 

инструмент за изследване на родителските нагласи/PARI/ и Хиперпротекция / с ранг 7 по 

въпросник Анализ на семейните взаимоотношения/АСВ/.  

ІV. Разрешаващ  родителски стил – скали: Недостатъчност изисквания-забрани / с ранг 2 

по въпросник Анализ на семейните взаимоотношения/АСВ/; Равнопоставени отношения 

родители-деца / с ранг 3  по Изследователски инструмент за изследване на родителските 

нагласи/PARI/ и Възпитателна неувереност на родителя / с ранг 3 по въпросник Анализ на 

семейните взаимоотношения/АСВ/.  
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В сравнение Olson (1986), използвайки FACES III при семейства с деца с агресивни прояви 

твърди, че средните стойности на адаптивността и кохезията са най-функционални. Според 

него завишенията на средните стойности са предиктор на появата на агресията у децата. 

За Baumrind (1971) различните родителски стилове също могат да повлияят върху разви-

тието на агресията при децата.  

Авторитарен стил 

Децата с авторитарни родители често са тревожни и нещастни. В отношенията с 

връстниците изпитват много повече фрустрации, враждебност и гняв. Те са склонни да 

използват силата, за да получат това, което искат (Baumrind, 1971).  

Свръхпротективен стил 

При някои обстоятелства родителите могат несъзнателно да засилят риска от въвличане на 

детето в агресивно поведение. Това обикновено става чрез ограничаване на контактите с 

другите деца или с трудните деца, с които трябва да се научи да се справя самостоятелно.                 

Разрешаващ стил 

Между този стил на социализиране и непродуктивното поведение съществува 

положителна връзка. С възрастта този стил се отразява върху самоконтрола и антисоциалното 

поведение (Baumrind, 1971, 1991). Децата изпитват трудности със самоконтрола, с 

училищните постижения и с полагането на усилия в постигането на целите. Те са 

импулсивно-агресивни, изискващи и заедно с това - зависими. 

 Отстранен стил 

В крайната си форма този стил може да се изрази в неглижиране на детето или в 

малтретиране. Обикновено тази трансформация се появява при наличие на силни семейни 

конфликти, слаба социална поддръжка, бедност, депресия, изложеност на силни стресови 

въздействия. 

Емоционалното насилие е елемент от Авторитарния/доминантен родителски стил скали: 

Стремеж да се ускори развитието на детето / с ранг 2  по Изследователски инструмент за 

изследване на родителските нагласи/PARI/;  Проявление на раздразнителност към детето 

от страна на родителите  и Развитие активността на детето / с ранг 4  по Изследователски 

инструмент за изследване на родителските нагласи/PARI/; Суровост, излишна строгост към 

детето и Потискане проявленията на сексуалността у детето / с ранг 5  по Изследователски 

инструмент за изследване на родителските нагласи/PARI/; Семейни конфликти / с ранг 5  по 

Изследователски инструмент за изследване на родителските нагласи/PARI/. Анализ на 

семейните взаимоотношения/АСВ/.и рисков фактор за възникване на зависимост към 
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вещества /фактор 2 /. Емоционалното малтретиране в личния ми професионален опит със 

семейства на юноши и младежи с хероинова зависимост се изрязава най-вече в поставяне на 

деструктивните родителски емоции като императив във взаимоотношенията чрез 

пренебрегване на личността на детето, липса на грижа и жал, липса на осъзнаване на 

уязвимостта на чувствата на младите хора, и незрялостта на детето да се справи с болката.  

Вероятно чрез причиняване на физическа болка родителите изразяват своето безсилие да 

се справят със слабостта, тревожността и страховете си, предизвиквайки болка у някого (а 

най-лесно можеш да нараниш едно дете), си доставят необходимото усещане за доминиране и 

контрол, което по някаква причина губят.  

Малко са изследванията на връзката между зависимостите и насилието в семейството. 

Barbara Dale & Peter Emerson (1990) провеждат изследвания със зависими жени. Те установяват, 

че наличието на емоционално, физическо и сексуално насилие в семейството води до негатигно 

и обезценяващо усещане за Аз, който заслужава само злоупотреба и отхвърляне. Този тип Аз-

концепция според авторите е една от основните предпоставки за злоупотреба със субстанции и 

развитие на зависимост. В съответствие с това и анализа на случаите от личната практика и 

такива на други професионалисти работещи в сферата на лечение на хероинова зависимост 

приемам, че насилието (най-вече емоционалното) в семейството е фактор, който допринася за 

формирането на зависимост към психоактивни вещества и по-конкретно към хероин. 

Равнището на емоционална диференциация определя качеството на емоционалните 

взаимоотношения на човека в неговия живот. Според Боуен хората с ниска емоционална 

диференциация са зависими от емоционалните отговори на средата, силно тревожни по 

отношение на комуникацията и сближаването, склонни да се свързват с другите 

дисфункционално. Това изцяло се отнася за наркотичнозависимите. Техните фузии в различни 

степени с единия или и двамата родителите са причини за слабостта и загубата на собствения 

Аз. Ниската емоционална диференциация поставя знак върху всички взаимоотношения в 

живота на растящия индивид. Това ясно личи в историите на любовните взаимоотношения на 

зависимите. Почти всички имат преживявания на фузии с интимни партньори, 

дисфункционални връзки с висока емоционална реактивност, агресия и насилие.  

Важно е да се отбележи връзката между несигурната привързаност и трудностите на 

изследваните семейства с наркозависими юноши във връзка с автономизацията и порастването, 

съответстващо на Отстранения родителски стил –  с  5 скали диференциращи двете основни 

групи фокусна и контролна: „Безучастност” на бащата, негова невключеност в семейните 

дела/ с ранг 1  по Изследователски инструмент за изследване на родителските нагласи/PARI/; 



36 
 

Отбягване контакта с детето от страна на родителите / с ранг 3  по Изследователски 

инструмент за изследване на родителските нагласи/PARI/; Неразвитост на родителските 

чувства / с ранг 5 по въпросник Анализ на семейните взаимоотношения/АСВ/ и 

Хипопротекция / с ранг 6 по въпросник Анализ на семейните взаимоотношения/АСВ/; 

Проекция върху детето на собствени нежелани качества на родителя /с ранг 5 по 

въпросник Анализ на семейните взаимоотношения/АСВ/ и Разрешаващия родителски стил с 3 

скали: Недостатъчност изисквания-забрани / с ранг 2 по въпросник Анализ на семейните 

взаимоотношения/АСВ/; Равнопоставени отношения родители-деца / с ранг 3  по 

Изследователски инструмент за изследване на родителските нагласи/PARI/ и Възпитателна 

неувереност на родителя / с ранг 3 по въпросник Анализ на семейните 

взаимоотношения/АСВ/.  

От направеното изследване, както от личния ми професионален опит и от този на мои 

колеги, работещи със семейства с хероиново зависими юноши и младежи, се забелязват 

проблематични граници във семейните взаимоотношения. Впечатление прави, че границите 

между индивидите в семействата са или ригидни (характеризират се с дистанцираност, 

студенина и липса на емоционално споделяне) – типични за Отстранения родителски стил, 

или размити (характеризират се с емоционални сливания, липса на лично пространство и 

автономност), отличаващи за Свръхпротективен родителски стил с  5 скали диференциращи 

двете основни групи фокусна и контролна: Страх от загуба на детето / с ранг 1 по въпросник 

Анализ на семейните взаимоотношения/АСВ/; Разширение сферата на родителските чувства 

/ с ранг 4 по въпросник Анализ на семейните взаимоотношения/АСВ/; Свръхудовлетвореност 

/ с ранг 5 по въпросник Анализ на семейните взаимоотношения/АСВ/; Свръхзагриженост, 

създаване на отношение на зависимост / с ранг 6  по Изследователски инструмент за 

изследване на родителските нагласи/PARI/ и Хиперпротекция / с ранг 7 по въпросник Анализ 

на семейните взаимоотношения/АСВ/. 

Анализът на родителските стилове в изследваните семейства и професионалната ми 

практика показва устойчива тенденция за неконсистентни, непоследователни и дезадаптивни 

стилове на родителско поведение.  

Отхвърлянето, прекомерната строгост и контрол са фактори, които стопират и 

изключително потискат свободния израз на емоциите, справянето с напрежението и стреса, и 

формирането на личността на зависимия младеж като свободна и независима.  
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Авторитарният и Отстраняващият родителски стилове са особено травмиращи и 

увреждащи растящия човек, тъй като го поставят в позиция на нежелан, но контролиран обект. 

Липсата на баланс между любовта и контрола може да породи силни чувства на гняв, болка и 

несправедливост, които не могат да бъдат изразени и отработени, защото са съпроводени с 

много страх от изоставяне, нараняване и отдръпване от страна на родителя.  

Изведените от психологическото изследване значимо преобладаващи в контролната 

група родителски стилове - Авторитарен родителски стил, Свръхпротективен, 

Отстранени/отхвърлящ/ родителски стил и Разрешаващ  родителски стил правят децата 

несигурни, Аз образът им нестабилен до зависимост от родителя, фузия с родителите и 

несигурна привързаност поради липсата на окуражаване към самостоятелна инициатива и 

живот. 

Ниската и нестабилна самооценка подтиква и принуждава зависимите юноши да търсят 

справяне с понякога изключително драматичните  вътрешните афекти, прибягвайки към 

употреба на хероин. 

Изводи:  

1. Физическото насилие е основен индикатор при Авторитарния/доминантен 

родителски стил и рисков фактор за възникване на зависимост към вещества /рисков 

фактор 2 /.  

2. Физическото насилие не оказва толкова определящо влияние върху 

емоционалното развитие на юношите злоупотребяващи с хероин, колкото Емоционалното 

насилие и злоупотреба.  

3.  Предвид по-горе написаното можем да се приеме, че животът в семейство с ниска 

емоционална диференциация, изпълнен с фузии и емоционални прекъсвания е фактор, който 

допринася за развитието и поддържането на зависимост от психоактивни вещества. 

4.  На базата на получените от изследването резултати, от теорията и практическия опит 

можем да направим заключението, че Отстранения родителски стил допринася за 

формирането на зависимост към хероин. 

5. От получените данни от настоящото изследване и структурната теория за 

семейството, можем да приемем, че Свръхпротективния  и Отстранения родителски стил са 

фактори, които допринасят за възникването и поддържането на зависимостта от хероин.  
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4. Възможни приноси: 

ü Настоящия дисертационен труд прави задълбочен анализ на семейните 

взаимоотношения, родителски нагласи при юноши и младежи с хероинова 

зависимост; 

ü Анализира аспектите на родителските модели и тяхното влияние при възникване и 

поддържане на зависимостта към хероин у юноши и младежи; 

ü За целите на изследването е адаптиран и редуциран инструмент за изследване на 

семействата на хероинозависими юноши и младежи; 

ü Установени са статистически значими зависимости между ключовите променливи в 

изследването, свързани със родителски стилове в семейства на юноши с хероинова 

зависимост; 

ü Установени и са ранжирани според тежестта на тяхната дискриминантност общо 19 

семейни фактора, които се възприемат като причини за възникване и поддържане на 

хероинна зависимост;   

ü Индентифицирани са общо 4 родителски стила, детерминиращи семействота на 

хероиново зависими младежи; 

ü Представени са демографските характеристики на рискови и нерискови семейства по 

отношение възникване на хероинова зависимост при младежи; 

 

Заключение 

Практическите изводи, които могат да бъдат направени в настоящата работа са свързани 

главно с възможностите за превенция в Република България на проблем със световната 

значимост, какъвто е зависимостта към хероин при  юноши и младежи.  От една страна в 

случаи, в които зависимостта на юношата е в процес на формиране използването на 

адаптираната за български условия изследователската батерия като скринингов инструмент за 

ранно откриване и третиране при изразени типични взаимотношения в семейството и 

родителски нагласи, характерни за формирани и поддържане на хероинова зависимост. От 

друга страна този инструмент може да бъде използван за фокусирани интервенции в сферата 

фамилно консултиране и терапия при вторичната и третичната превенции на зависимостта към 

хероин. 
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Приложения 

Приложение 1 

Характеристики на дисертационния труд 
Актуалност на проблема – Употреба на хероин в света и в България 

В доклада на Световната комисия за политиката за наркотиците от месец юни 2011г. се 

посочва най-голямо нарастване употребата на хероин в световен мащаб с 34.5% (от 12.9млн. на 

17.35млн. употребяващи) за периода 1998-2008г. В същия източник според оценка на 

независими експерти хероинът е най-рисковия и увреждащ наркотик, следван от кокаинът, 

бензодиазепините, канабисът и LSD. 

· Приблизителният брой на редовно злоупотребяващите с хероин в България е 19-35 хил. 

души(по данни на Национален Център по Наркомании/15.11.2011г.). 

· През периода 2006 - 2010 година 94-97% от хората, лекувани във връзка с проблеми, 

свързани с употребата на наркотични вещества в София, са използвали като основно вещество 

хероин или друг опиат.  

Получената от национални проучвания информация показва, че употребата на наркотични 

вещества сред българското население продължава да се увеличава във всичките си основни 

форми - проблемна, експериментална, за развлечение. Продължава да расте броят на хората (и 

най-вече младите хора) в България /около 5 % на възраст от 18 до 60 г./.  
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Използван в изследването инструментариум:                                                                                                      

1. Parental attitude research instrument /Изследователски инструмент за изследване на 

родителските нагласи/ (Earl S. Schaefer & Richard Q. Bell, 1958).  

2.  Анализ на семейните взаимоотношения /АСВ/ Эйдемиллер, Юстицкис, 1990  

Научна новост в работата 

Огромната част от изследванията в сферата на зависимостите е свързана с личностните, 

поведенческите   и характеровите особености на юношите и младежите със хероинова 

зависимост. Семейните интервенции за юноши злоупотребяващи с наркотични вещества 

разчита основно на литература, която може да се определи като разпръснати теоретични и 

емпирични усилия (Blechman, 1982 г.; Glynn, 1981 и 1984; Kaufman, 1985; Stanton, 1979 и 1985). 

Въпреки наложилото се общоприето мнение за ролята на семействата при юношеска 

злоупотребата с наркотични вещества (Blechman, 1982), емпирични изследвания на тази тема 

почти липсват. 

Други автори използват друг/различен/ инструментариум и пряко сравнение с резултати и 

анализ не може да бъде правено, особено за резултати, противоречащи на поставените в тази 

работа тези.  

В този смисъл настоящата разработка се отличава не само по използвания инструментариум 

но и с много рядката възможност в една клиника с асистирана с метадон лечебна програма, 

прилагаща иновативен не само за РБългария комплексен мултидименционален подход да се 

направи и апробира в практическата терапевтична работа със семейства на юноши и младежи 

един на практика нов диагностично-лечебен модел.  

Практическа приложимост и полезност на разработката 

Резултатите и изводите от тази работа може да намери редица приложения и ползи за 

интервенциите със семействата на юноши и младежи  употребяващи или злоупотребяващи с 

наркотици, както и във вторичната превенция на употребяващи нарковещества в начален етап 

юноши. 

Това, с което настоящата работа може да допринесе към ефективността на допълващата или 

основна консултативно-терапевтична работа със семействата на зависимите младежи във 

вторичната и третичната превенции и при тренинги за родители е обръщане на специално 

внимание в работата на семейните терапевти, консултанти и родителски треньори на 

изведените в изследването 4 родителски стила(както и различните варианти на смесване между 

тях) за превенция на възникване на дисфункционални взаимоотношения и родителски нагласи, 

водещи до възникване на хероинова зависимост при юноши.  

Съкратената изследователска батерия от избрани скали на въпросниците Изследователски 
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инструмент за изследване на родителските нагласи/PARI/ и Анализ на семейните 

взаимоотношения/АСВ/ може бързо да насочи клиницистта към специфичните 

дисфункционални взаимотношения и родителски нагласи и работата по тяхната промяна в 

рамките на хомеостатичния модел, паралелно с терапевтичната подкрепа за юношата за живот 

и справяне без употреба на психоактивни вещества.  

Приложение 2 

Описание на използвания в изследването инструментариум:                        

Parental attitude research instrument /Изследователски инструмент за изследване на 

родителските нагласи/ (Earl S. Schaefer & Richard Q. Bell, 1958) е психологически инструмент за 

изследване на родителските нагласи и е предназначен за оценка на отношенията на родителите 

към различни елементи на семейния живот през съответната семейна роля. В методиката са 

разграничени 23 различни аспекти на отношение от родителя към детето и живота в 

семейството. От тях 8 признака описват отношението към семейната роля , а 15 се отнасят 

родителско-детските отношения.  

І. Скали на въпросник „Изследователски инструмент за изследване на родителските 

нагласи”/PARI/ ,1958 – четиристепенно скалиране на айтемите(115) 

    I. Отношение към семейната роля. 

1. /1/ Ограниченост на интересите на жените в рамките на семейството, 

изключителна загриженост към семейството. 

2. /2/ Чувство на саможертва в ролята на майка.  

3. /3/ Семейни конфликти.  

4. /4/ Свръхавторитетни родители.   

5. /5/ Неудовлетвореност в ролята на домакиня.  

6. /6/ „Безучастност” на бащата, негова невключеност в семейните дела. 

7. /7/ Доминираща майка.  

8. /8/ Зависимост и несамостоятелност на майката.  

 

     ІІ. Отношение на родителите към детето  

        ІІ а. Оптимален емоционален контакт.  

1. /9/  Стимулация на словесната експресия.  

2. /10/ Партньорски отношения.  

3. /11/ Развитие активността на детето.  

4. /12/ Равнопоставени отношения родители-деца.  

        ІІ б. Излишна емоционална дистанция от детето.  
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1. /13/ Проявление на раздразнителност към детето от страна на родителите.  

2. /14/ Суровост, излишна строгост към детето.  

3. /15/ Отбягване контакта с детето от страна на родителите.  

       ІІ в. Прекомерна концентрация на вниманието върху детето.  

2.  /16/ Свръхзагриженост, създаване на отношение на зависимост.  

3. /17/ Надделяване над съпротивите, подтискане волята на детето.  

4.  /18/ Създаване на безопасност, страх да не се засегне/нарани детето.  

5.  /19/ Недопускане външносемейни влияния.  

5.  /20/ Потискане на агресивността.  

6.  /21/ Потискане проявленията на сексуалността у детето.  

7.  /22/ Свръхвмешателство в света на детето.   

8.  /23/ Стремеж да се ускори развитието на детето.  

Всяка скала се измерва с помощта на 5 съждения от общо 115 за целия въпросник. 

Съжденията са разположени в определена последователност и изследваното лице изразява 

своето отношение като избира между пълно или частично съгласие или несъгласие 

(четиристепенно). Сумата на цифровата значимост определя изразеността на признака.  

Методиката позволява да се изследва спецификата на вътрешносемейните 

взаимоотношения и организацията на семейния живот.  

Въпросникът е избран за целите на изледването породи изключително добрите и 

широкосперни възможности за изследване и анализ на фамилните взаимоотношения, 

организацията на „семейния” живот и родителските нагласи по отношение грижите и 

възпитанието на децата.  

Въпросник Анализ на семейните взаимоотношения /АСВ/ Эйдемиллер, Юстицкис, 1990  

Въпросникът може да бъде използван за анализ на процеса на възпитание в семейството и 

да даде отговор на три основни въпроса. Първо, както е по какъв начин родителите се грижат за 

децата (вид отношение). Ако този вид допринася за появата и развитието на патологични 

изменения при детето, може да се търси отговор на втория въпрос: каква е причината 

родителите използват този начин на възпитание.  

Представя се описание на скалите на въпросника АСВ, които са предназначени за 

диагностициране на видовете нехармонични  отношения в  семействата. Създадени са два 

варианта на този инструмент 1) за родители на деца от 3 до 10г. и 2) за родители на деца от 11 
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до/и над 21годишна възраст /работещи и учещи в колежи и университети/. В това изследване се 

използва вторият вариант на на въпросника. 

ІІ.Скали въпросник Анализ на семейните взаимоотношения (АСВ) – двустепенно скалиране 

на айтемите(130) 

І. Ниво на протекцията в отношенията 

1.                       /1/ Хиперпротекция. 

2.                       /2/ Хипопротекция. 

ІІ. Степен на удовлетвореност на потребностите на детето. 

1. /3/ Свръхудовлетвореност. 

2. /4/ Игнориране детските потребности. 

ІІІ.   Изисквания към детето. 

1. /5/ Свръхизисквания-задължения. 

2. /6/ Недостатъчност изисквания – задължения. 

3. /7/ Свръхизисквания – забрани. 

4. /8/ Недостатъчност изисквания – забрани . 

5. /9/ Свръхстрогост санкции за провинения. 

6. /10/ Минимизация на санкции за провинения. 

ІV. Психологически (личностни) проблеми на родителите, разрешавани чрез детето. 

1. /11/ Разширение сферата на родителските чувства. 

2. /12/ Предпочитание у подрастващите на детските качества. 

3. /13/ Възпитателна неувереност на родителя. 

4. /14/ Страх от загуба на детето. 

5. /15/ Неразвитост на родителските чувства. 

6. /16/ Проекция върху детето на собствени нежелани качества на родителя. 

7. /17/ Изнасяне на конфликта между съпрузите в сферата на възпитанието на 

детето.  

8. /18/ Промяна в нагласите на родителя в зависимост от пола на детето. (м.) 

9. / 19/ Промяна в нагласите на родителя в зависимост от пола на детето. (ж.) 

V. 1.   /20/ Неустоичивост на стила на възпитанието.  
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