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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита пред научно жури от катедра
„Психология“ при Юридически факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“-Варна.
Дисертационният труд, с обем 184 страници, се състои от увод, изложение в три глави,
заключение, списък на използваните съкращения, индекс на таблиците и индекс на фигурите,
литература, приложения (9 стр.). Съдържанието на всяка от главите е разпределено в отделни
параграфи, като в края на всяка глава са направени конкретни изводи. Основният текст съдържа 50
таблици и 25 фигури. Списъкът с използваните литературни източници се състои от 221 заглавия на
български и английски език.
Авторът на дисертационния труд е докторант на самостоятелна подготовка в катедра
„Психология“ към Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“-гр.Варна.

Защитата на дисертационния труд пред научно жури ще се състои на 21.09.2018г. от 15:00 ч.,
в Заседателната зала на ВСУ „Черноризец Храбър“- Варна. Материалите по защитата са на
разположение на интересуващите се в канцеларията на катедра „Психология“ към Юридически
факултет на ВСУ „Челноризец Храбър“, стая Г9, при г-жа Светозара Маринова.
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І. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертационният труд е структуриран в увод, три глави, заключение с общ обем 184
страници. В основният текст се съдържат 50 таблици и 25 фигури. Списъкът с
използваната литература наброява 221 източници – български, чуждестранни и интернет
източници. В допълнение са обособени 4 приложения (9 стр.).
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ІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
В Увода на дисертацията е обоснована актуалността на проблемите, свързани с
агресията и автоагресията в юношеска възраст. Дефинира се целта на изследването, а
именно – да се направи оценка на равнището на различните видове агресии и видовете
автоагресивно поведение в юношеска възраст, да се изследва ролята на агресивността по
отношение на проявите на автоагресия и възможните функции на несуицидните
самонаранявания в юношеството.
Агресията е една от най-често проучваните теми в психологията, както през
перспективата на психологията на развитието така и през психопатологията на
личността. Съобщенията за нарастване на честотата на агресивните прояви в световен
мащаб не са новост, което с времето очертава и тенденции за снижаване на възрастта на
тежките агресивни прояви и рискът от възприемане на агресивния отговор като норма за
разрешаване на различни конфликти. Още по-безпокоително става безразличието и
липсата на чувствителност към агресията от страна на околните. Това води и до промени
в посоката на агресията – данните от международните емпирични проучвания през
последните двадесет години показват много висока честота на автоагресия в периода на
юношество.
Обект на настоящото изследване са 454 юноши на възраст от 13 до 19 години, от
които 48 % момчета и 52 % момичета. Предмет на изследване е връзката между агресията
и автоагресията в юношеството. Докато агресията е често изследван проблем в тази
възраст, дали поради експлозивните и открити прояви, то проблемът за
самонараняванията при тийнейджърите в общата популация сякаш остава скрит и не
толкова привлекателна област за изследване от специалистите в България.
Основните задачи, които изследването следва да реши са:
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да се оцени нивото на общата агресивност и формите на агресия при
момичета и момчета в юношеска възраст;
 да се установи делът на момичетата и момчетата с автоагресивни
поведения в юношеска възраст;
 да се изследват тенденциите, свързани с проявите на определени форми на
агресия и автоагресия при юношите от двата пола;
 да се проучат кои са активните функции на автоагресивните поведения в
изследваната група юноши и да се направи анализ на данните по възраст
и пол;
 да се провери влиянието на агресивността и определени форми на агресия
върху автоагресията.
В началото на ХХІ-ви век вече се знае много повече за честотата и рисковите
фактори, свързани с автоагресивните поведения в различни популации, но изследванията
относно функциите на тези поведения все още са недостатъчно добре проучени, за да се
конкретизират етиологията, класификацията и възможностите за превенция.
В голямата си част тези проучвания си приличат по отношение на едно много
сериозно ограничение – изследваните лица са хора, които получават медицинска помощ,
хоспитализирани са или са в процес на терапия, т.е. извадките имат подчертано
„клиничен характер“. Социалните психолози изтъкват, че данните се отнасят само за
една малка част от случаите на самонаранявания, които представляват „върха на
айсберга“ и проучванията следва да се насочат към общата популация и да се провеждат
в естествената среда на лицата, които се самонараняват, а не post factum в клинични и
лабораторни условия. В настоящото дисертационно изследване е направен опит за
преодоляване на тези ограничения, като обект за изследване са юноши от общата
популация. Емпиричното проучване е съпроводено от следните конкретни ограничения
– отказ от съдействие в различни училища, информирано несъгласие, както и ограничен
брой променливи (възраст, клас, пол), поради анонимния характер на изследването.
Самите поведения за самонараняванията много често остава незабелязан и
В дисертацията е направен преглед на класическите и съвременни теоретични
модели, които се опитват да изяснят агресивността. Разгледани са основните рискови
фактори, свързани с проявите на агресия и автоагресия в юношеска възраст. Специално
внимание е отделено на топографията на различните агресивни и автоагресивни
поведения, както и на функционалния подход в разбирането на причините за проявите
им. Обсъдени са различните дефиниции за автоагресия и са представени класификации
на най-честите форми на автоагресия, както и емпирично подкрепени модели за
интервенция и добри практики с ефективност в горна училищна възраст. Програмите за
интервенция е добре да следват световните тенденции, но и е необходимо да отчитат
културалните и социалните характеристики на всяка популация, към която се насочват и
това е възможно само и единствено, ако са основани на доказателства и данни за
конкретни извадки. Получените резултати от такъв тип проучвания биха полезни не само
при планиране на въздействия, но и при сравнителен анализ на данните, който ще ни
даде информация доколко приложените интервенции са ефективни.
Научно-приложните приноси освен с решаване на конкретните задачи, заложени
в изследването са свързани и с валидизиране на нов психодиагностичен инструмент за
България – ISAS - Inventory of Statements about Self-Injury, ISAS (Klonsky & Glenn, 2009),
който и други специалисти, работещи по проблемите на юношеството, свободно ще
могат да използват, за да изследват различните форми на автоагресия и оценяват
функциите, които могат да са причина за тези деструктивни поведения.
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Първа глава „Опити за дефиниране на агресията“ е посветена на класическите
и съвременни теоретични модели за обяснение на агресията и основните видове
класификации на агресията. Аргументирана е необходимостта от изясняване на
основните понятия – агресия и агресивност и използването им в дисертационния труд. В
настоящия дисертационен труд се възприе дефиницията на Baron и Richardson, която
обхваща пет основни критерия, ограничаващи съдържанието на понятието агресия –
социално поведение, болезнен резултат, намерение за причиняване на вреда, нормативна
оценка и отношение на реципиента (Baron & Richardson, 1994). От терминологична
гледна точка е по-правилно използването на термина „агресивност“, а не „агресия“, тъй
като в случая става въпрос за оценка на агресията като личностна черта – устойчива
диспозиционна характеристика, склонност към определен тип действия (по-същия начин
е по-точна употребата на думата гневливост, а не гняв). Следвайки оригиналната
терминология на редица изследователи на агресивността в настоящата дисертация двата
термина „агресия“ и „агресивност“ ще се използват най-общо като синоними, с
уговорката че отразяват стабилни личностни характеристики, а в тесен смисъл
„физическа“ и „вербална“ агресия ще се смятат за действия, обозначаващи
инструменталния компонент.
В Първи параграф е отделено специално внимание на класическите и съвременни
модели на агресията. Научните търсения и разбирания в областта на агресията
преминават през много промени, които се отразяват и в теоретичните модели. В тази част
от дисертацията в последователен ред са разгледани основните класически и съвременни
теоретични модели за обясняване на агресията, на които се основават редица емпирични
проучвания. Освен преглед на литературата е направен и опит за критически анализ на
приносите и недостатъците на всеки от представените модели. Последователно са
разгледани основните инстинктивни и биологични теории, бихейвиористичното и
когнитивното направление, както и теорията за социалното научаване.
В подпараграф 1.1.1. е направен преглед на литературата във връзка с
инстинктивните и биологичните теории. Разгледани са психоанатилитичните възгледи
(Freud, S., 1920; Freud & Burlingham, 1943), етологичната теория (Лоренц, K. 2009;
Ardrey, R. 1966; Морис, Д., 2012) и социобилогичната концепция (Wilson, Еd. O., 1979).
В подпараграф 1.1.2. е разгледан едни от най-обсъжданите в психологията модели
за обясняване на агресията, който се отнася към бихейвиористичната перспектива и това
е фрустрационно-агресивната хипотеза на т.нар. Йейлска група от изследователи (John
Dollard, Leonard Doob, Neal Miller, O.H.Mowrer и Robert Sears, 1939), според която
„агресията е винаги последица от фрустрация“ и „наличието на фрустрация винаги води
някаква форма на агресия“.
Подпараграф 1.1.3. съдържа обзор на когнитивната перспектива в опитите за
разбиране на човешката агресия. В тази част са отбелязани:
- „Диференциалната теория за емоциите“ на американския психолог Carrol
E. Izard (1984) се основава на способността за когнитивно разпознаване и
диференциране на различни емоционални модалности;
- Мотивационната теория за агресията на Hans-Joahim Kornadt (1982; 1984),
Eckenberger (1982), Emminghaus (1982) благодарение, на която са дефинирани
понятия като агресивен мотив, агресивна задръжка и агресивната
предиспозиция на личността;
- Теорията за каузалната атрибуция на Buss 1978 ; Harvey, Ickes и Kidd, 1978;
Weiner 1985 – разкрива допълнителни аспекти на човешката агресия, а именно
атрибуциите (специфични мисловни модели), които повлияят емоционалните
реакции по отношение на определено събитие и могат сами по себе си да
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предизвикат агресивни реакции към препятствието, както чрез задръжки, така
и чрез възбудни процеси.
- Когнитивно-неоасоциативен модел (Bandura,1973; Berkowitz,1983; Baron,
1984) включва разбирането, че фрустрациите могат да действат като аверзивни
явления, т.е. събития, които хората се опитват да избегнат.
В подпараграф 1.1.4. подробно е представена т.нар. Теория на социалното
научаване, чиито главен представител и застъпник е Albert Bandura (1973, 1983).
Според тази теория агресивното поведение е резултат от взаимодействието между
когнитивни фактори и фактори от околната средата, което явление се нар. реципрочен
детерминизъм. Индивидите са научават на определени поведения, чрез наблюдение на
останалите – моделиране или чрез подражание. Изборът на поведенчески модел се
влияе от фактори като възраст, пол, социален статус и др. , ако избраният модел е свързан
със здравни норми и ценности индивидът развива в себе си личностова ефективност или
адаптивност както към ситуации от ежедневието, така и такива, които изискват повече
ресурси за справяне. Теорията за социалното научаване включва в себе си
поведенчески и когнитивни теории на учене, които да представят достатъчно подробен
модел на разнообразните обучителни процеси, възникващи в реалния свят.
В подпараграф 1.1.5. специално внимание е отделено на два теоретични модела,
които се отнасят към групата на съвременните интегрирани теории - моделът за
обработка на социална информация на Crick and Dodge (1994) и GAM - моделът на
общата агресия (Bushman & Anderson 2001).
Mоделът за обработка на социална информация на Crick and Dodge (1994) се
опитва да свърже последователните социални когнитивни процеси със социалното
поведение. Според този модел, за да се реагира адекватно на социалните ситуации,
социалната информация трябва да бъде обработена по един организиран начин информацията трябва да бъде точно кодирана; кодираната информация трябва да бъде
представена правилно; целта на взаимодействието трябва да бъде уточнена; трябва да
бъдат генерирани алтернативи на отговор; тези алтернативи на отговор трябва да бъдат
оценени и от тези отговори трябва да бъде избран оптимален отговор; избраният отговор
трябва да бъде приет. Атипичната обработка по време на някоя от тези стъпки може да
доведе до агресивно поведение. Агресивните лица са склонни да изопачават
интерпретациите на съответното социално взаимодействие, което може да е индикатор
за изкривяване на социалната обработка на информацията в негативната социална среща.
Другият пример за интегрирана теория е „Моделът на общата агресия“ (General
Aggression Model) на Anderson и Bushman (2002), който се основава върху концепцията
за когнитивните структури и участието им във формиране на поведението. GAM
(Bushman & Anderson 2001) има поне четири предимства спрямо останалите теории:
първо – обединява различни известни конструкти в един общ модел; второ – по-добре
обяснява агресивните действия, които се основават на множество мотиви, например
инструменталните и свързаните с афект агресивни поведения; трето – подкрепя повсеобхватни интервенции насочени към хронично агресивни лица. Оказва се, че много
от терапевтичните опити се провалят защото са фокусирани само върху един специфичен
вид агресия и се ограничават само с един теоретичен подход към проблема (Tate et al.
1995); четвърто – предоставя по-широки перспективи относно отглеждането на децата,
което дава възможност на родители, учители и създаващите политики да вземат по-добри
решения свързани с практиките за деца (Zigler et al. 1992). Моделът на общата агресия
обръща особено внимание на развитието и използването на когнитивните структури за
възприятие, тълкуване, вземане на решения и действие (Bargh 1996, Collins & Loftus
1975, Fiske & Taylor 1991, Higgins 1996, Wegner & Bargh 1998). Основните
характеристики, описващи познавателните структири са, че те се развиват през опита;
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повлияват възприятието на множество нива – от основни визуални модели до сложни
поведенчески последователности; могат да бъдат автоматизирани с използване; могат да
съдържат или да са свързани с афективни състояния, поведенчески програми и вярвания;
използват се при интерпретациите и изборът на поведение спрямо социалната (и
физическа) среда.
В параграф 1.2. „Видове агресия“ е обосновано виждането, че усилията на
изследователите освен към дефинирането и класифицирането на агресивните поведения
следва да бъдат насочени и към функциите и целите.
В подпараграф 1.2.1. са изведени понятията форма и функция на агресията. Под
понятието форма на поведение се имат предвид конкретни поведенчески прояви, които
топографски описват даден вид агресия – например викове, обидни думи при вербалната
агресия, нанасяне на удари или чупене на вещи – при физическата агресия и др.
Поведение, което се повтаря при даден човек обичайно има някаква цел или функция
(O`Neill, et.al, 1997). Описанието „повтаря“ е ключово, тъй като човек проявява различни
видове поведения, но ако те не му служат, т.е. не изпълняват някаква функция, не би
трябвало да продължават да се случват. Когато се говори за функция на поведението се
има предвид „защо“ дадено поведение се случва. Важно е да се отбележи, че едно и също
поведение може да има повече от една функция (Miltenberger,2008). В общ план
функциите на поведенията се разделят в две големи групи – функции на поведения, чрез
които човек получава нещо или се разделя с нещо/избягва от нещо (Cooper et al., 2007).
Когато, чрез дадено поведение човек получава нещо, функцията е с „позитивно
подсилване“, а когато дадено поведение води до отнемане на нещо или избягване на
нещо – с „негативно подсилване“. Всяка една от тези подгрупи може да бъде разделена
на автоматични и социални функции. Това подразделяне на функциите е от
изключително значение, тъй като ранните изследователи на агресивните поведения са
насочвали вниманието си предимно към афективно-регулаторните функции на
поведенията, докато в реалност се оказва, че тези поведения имат доста по-сложна
матрица от функции, както е например с автоагресивните поведения (Feshbach, S.,1964).
В подпараграф 1.2.2. са представени различни варианти за класификация на
агресията. Разгледани са класификацията на Arnold Buss (1961) в трите дименсии
физическа/вербална; активна/пасивна и директна/индиректна. Друга класификация,
основаваща се на индиректните форми на агресия и свързана с разрушаване на
отношенията е създадена от групата изследователи Richardson и Hammock (2003), към
нея се отнася и т.нар. релационна агресия на Crick и Grotpeter (1995) като нараняване на
някого, чрез умишлена манипулация и нанасяне на вреда на отношенията с други хора,
включително поведения като изключване от определен кръг и казване на жертвата, че
никой никога не иска да и бъде приятел. Тези форми на релационно ориентирана агресия
могат да включват, както директни, така и индиректни поведения. Някои автори (Crick
& Dodge, 1996; Dodge & Coie, 1987; Pitkänen / Pulkkinen,1969) разграничават
проактивната и реактивната агресия, докато други (Aronson, 1992, Bandura, 1973, S.
Feshbach, 1964, Hartup, 1974, Hinde, 1970; Kingsbury et al., 1997) предпочитат да говорят
за инструментални и враждебни агресия. Барат и колегите му (Barratt and Slaughter, 1998;
Houston et al., 2003) предпочитат да ги наричат импулсивна и умишлена агресия. И сред
психиатрите (например Vitiello et al., 1990) е обичайно да се говори за хищнически и
афективна агресия. В обобщение агресивното поведение традиционно се разделя на две
отчетливи подгрупи - враждебна и инструментална агресия (Bushman and Anderson,
2001), като тези форми се наблюдават консистентно в различна степен при лица в
„норма“.
В подпараграф 1.2.3. е отделено специално внимание на една специфична форма
на агресия – автоагресията. Направен е преглед на дефиницията и съвременните
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разбирания за автоагресивните поведения, които се разглеждат от изследователите като
умишлени и директни наранявания на собственото тяло без да са налице суицидни
намерения. Различните изследователски групи използват разнообразие от термини като
преднамерено нараняве (Favazza, Rosenthal, 1993), осакатяване (Tantam, Whittaker, 1992)
и дори парасуицид (Ogundipe,1999). В голямата си част проучванията посветени на
автоагресията си приличат по отношение на едно много сериозно ограничение –
изследваните лица са хора, които получават медицинска помощ, хоспитализирани са или
са в процес на терапия, т.е. извадките имат подчертано „клиничен характер“. Социалните
психолози изтъкват, че данните се отнасят само за една малка част от случаите на
самонаранявания, които представляват „върха на айсберга“ и проучванията следва да се
насочат към общата популация и да се провеждат в естествената среда на лицата, които
се самонараняват, а не post factum в клинични и лабораторни условия. Приведени са
данни от изследвания, свързани с честотата на самонараняванията при юноши –
съобщава се за самонаранявания при 10 до 20 % от всички психиатрични пациенти, а при
тези, които са в юношеска възраст честота е от 40 до 60%. За България, но и в световен
мащаб, липсват епидемиологични проучвания, които да помогнат тези честоти да се
прецизират. Някои проучвания посочват, че по-често жените се самонараняват в
сравнение с мъжете (Stanley, B., Gameroff, M. J., Michalsen, V., & Mann, J. J., 2001;
Zlotnick, C., Mattia, J. I., & Zimmerman, M., 1999), докато при други не се установяват
различия по пол (Briere и Gil.,1998). За начална възраст на умишлените самонаранявания
се посочва възрастовия интервал 12-24 години (Favazza, A. R., & Conterio, K. 1988 ). При
интервюта с лица със самонаранявания се установява, че тези поведения се случват като
опит да си помогнат при състояния като тревожност, депресонализация, неприятни
мисли, интензивни емоции. Самонаряването може да даде на някои лица усещане за
контрол, усещане на тялото им и възможност непоносимата емоционална болка да се
конвертира във физическа болка, която може да бъде повлияна. По този начин
умишлените самонаранявания могат да бъдат разглеждани и като стратегия за
емоционална регулация. В тази част от дисертацията е направен кратък преглед на
основните теории, свързани с несуицидните самонаранявания, включващи
биологичните, социалните, психодинамичните фуннкционални модели и др. като
антисуицидния модел , теорията за регулиране на афекта и др., а по-подробно е
разгледана интегрираната теория на Nock (2009) за несуицидните самонараняванията
(вж. Фигура 7).
Интегрираният модел за пръв път е представен през 2009 от Nock, и включва както
дистални, така и проксимални рискови фактори от различни групи – от биологична
предиспозиция до фактори от средата, както и ограничени вътреличностни и
междуличностни стратегии за справяне, специфична реакция към стреса до специфични
за НСС фактори. Според модела на Nock, дисталните фактори като генетична
предиспозиция за силна емоционална реактивност, високи нива на критицизъм в
семейството и враждебност, и история за преживяно насилие / малтретиране в детство
си взаимодействат по между си като повишават вътреличностните и междуличностните
фактори при конкретен случай за ангажиране с НСС. Вътреличностните проксимални
рискови фактори включват високи нива на аверсивни емоции, лош дистрес толеранс,
дискомфорт при силни емоции или при вербална експресия на тези емоции (напр. при
алекситимия).

9

Фигура 7. Интегриран модел на несуицидните самонаранявания (Nock, 2009).
Междуличностните проксимални рискови фактори включват дефицити в
комуникативните умения и в социалните умения за справяне. Всички тези фактори на
уязвимост се сблъскват със стресови събития като междуличностна загуба или
междуличностен конфликт и това може да се прояви по два начина – чрез „задържане“,
което поведенчески се експресира като дисоциация или „вцепеняване“ или като
„възбуждане“ (на фона на екстремно негативна емоция) и в резултат лицето да се чувства
неспособно да управлява социалните ситуации, в такива моменти вероятността от
автоагресивно поведение е най-висока. Ангажирането с несуицидни самонаранявания
може да бъде подкрепено по два начина, чрез автоматична подкрепа (като се усилват
позитивните емоции или се намалят негативните емоции) и чрез социална подкрепа (като
се получава внимание от другите). Като правило честотата на едно поведението се
повишава, когато то е подкрепяно или ако човек, ангажирал се с НСС получи една от
двата вида подкрепа, то той е в риск да повтори поведението. Проучвания в тази област
показват, че получаването на автоматична подкрепа е свързано с тежка психопатология
и висока вероятност за извършване на опит за самоубийство (Klonsky, Olino, 2008; Nock,
Prinstein, 2005), както и висока вероятност за хронично ангажиране с несуицидно
самонараняване.
Автоагресията е резултат от комбинация между няколко рискови фактора и
условия от средата. Към момента голяма част от научните търсения са ориентирани към
етиологията на НСС и се фокусират върху единични механизми. Предизвикателството
пред изследователите е свързано с емпиричното изследване на по-сложни и интегрирани
теории за НСС, като тази предложена от Nock (2009), които ще подкрепят с
доказателства усилията за създаването на програми за превенция и терапия.
От изложеният анализ на теоретичните и експериментални изследвания в
областта на агресията и автоагресията, представени в глава първа, са направени следните
обобщения:
 Основните теории, разглеждащи агресията могат да бъдат разделени в пет групи
– биологични, поведенчески, когнитивни, социални и интегрирани теории.
 Съвременното разбиране за човешката агресия изисква интегриран подход, т.е.
най-доброто разбиране се постига използвайки повече от една теоретична рамка.
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Научно-практическите търсения освен в дефиниране и класифициране на
агресивните поведения следва да бъдат насочени и към функциите и целите, на
които агресивните поведения служат.
 Автоагресията като вид агресия изисква специален изследователски интерес,
както поради спектърът от формите, под които съществува, така и поради
разнообразните функции, които обслужва.
 Подобно на съвременните разбирания за агресията като комплексно поведение,
така и в научно-изследователските работи, посветени на автоагресията се
наблюдава стремеж към единен интегриран подход. Към момента един от найдобре емпирично подкрепените модели е този на Матю Нок (Nock, 2009), според
който към разбирането на автоагресията трябва да се подходи функционално и да
се съобразим не само с афекта, засягането и намеренията, както е при агресията,
а да се вземат предвид и последствията от действията, които могат да окажат
влияние върху бъдещата проява на автоагресия – като засилят вероятността от
повторение или като я понижат.
Втората глава, озаглавена „Агресия и автоагресия в юношеска възраст“, се
състои от 3 параграфа.
В първия параграф е представен периодът на юношеството като преходен етап
в развитието на личността със специфичните си биологични, социални и психологически
характеристика и със задължителната криза, през която подрастващите преминават.
Във втория параграф са разгледани био-психо-социалните детерминанти на
агресията в юношеска възраст, като в отделни подпараграфи са разгледани
биологичните, психологическите и социалните фактори свързани с агресията през
юношеството.
Третият параграф е посветен на спектърът на автоагресията в юношеството.
В подпараграф 2.3.1. отново се дефинира самонараняването според употребата на
термина в научната литература и са описани различни форми на автоагресия. Направено
е уточнението, че в настоящата дисертация терминът „автоагресия“ се разглежда и
изследва конкретно като несуицидно самонараняване (НСС). Съществуват различни
форми на автоагресия като най-често срещаният вид самонараняване е умишленото
порязване - порезните рани могат да бъдат открити по дорзалната част на ръката и по
горната част (Somer, Bildik, Basay, Gungor, Basay, & Farmer, 2015) въпреки, че някои
юноши предпочитат да се самонараняват в областта на слабините, за да се прикрият от
родителите си. „Късането на кожа“, докато не прокърви и горенето са също често
срещани форми на самонараняване (Somer et al., 2015). Други форми включват - щипане,
удряне, хапане, одраскване, триене на кожата, бодене с игли, оставяне на белези и
„чоплене на рани“. Юношите използват различни предмети, с които се нараняват –
бръснарски ножчета, макетни или кухненски ножове, гуми, шкурки, запалки, игли.
В подпараграф 2.3.2. са уточнени разликите между несуицидното самонараняване
и суицидното поведение. Понятията „несуицидното самонараняване“ (НСС) и
„суицидното поведение“ не са синоними и могат да бъдат объркани едно с друго (Butler
& Malone, 2013). В такива случаи се налага консултантите да зададат въпроси като:
"Каква е причината да се самонараните ? Искате да умрете ли?" Снемането на
подробна анамнеза може също да се окаже полезно, тъй като разкрива моделите на
намерението. Оказва се, че НСС може да се разглежда и като механизъм за справяне при
хора със суицидни наклонности. Най-основното разграничение между двата аспекта
включва дали някой се самонаранява с цел да умре (поведение при самоубийство) или с
намерение да се почувства по-добре (НСС). Интересното е че НСС и суицидното
поведение могат да се появят едновременно в едно и също лице (Butler & Malone, 2013).
Също така е важно да се отбележи, че макар и повечето самонараняващи се лица да не
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са суицидни (Wilkinson & Goodyer, 2011), то НСС е най-добрият предиктор за последващ
опит за самоубийство (Asarnow, 2011; Wilkinson, Kelvin, Roberts, Dubicka, & Goodyer,
2010). Поради тази причина е важно специалистите да разбират мотивите за
нараняването, да разпознават предупредителните сигнали и да предложат помощ на
юношите.
В подпараграф 2.3.3. се обсъждат предупредителните поведенчески сигнали и
рисковите фактори за самонараняващо поведение. Съгласно Whitlock и Rodham (2013),
юношеството е най-сериозния рисков фактор за несуицидно самонараняване.Други
рискови фактори за НСС са депресията, тревожността, лошите копинг умения за
справяне (Haines & Williams, 2003). Насилието и неглижирането също могат да бъдат в
открити при случаите на НСС (Miller, Rathus, & Linnehan, 2007). НСС са чести и при
пациенти с психични заболявания като зависимости към психоактивни вещества,
обсесивно-компулсивно разстройство и депресия (Lofthouse, Muehlenkamp, & Adler,
2009). Между 25,4% и 55,2% от пациентите с хранителни разстройства съобщават, че са
се самонаранявали (Claes & Muehlenkamp, 2014; Svirko & Hawton, 2007). Сред факторите
допринасящи за самонараняването е и лошият контрол над импулсите, особено при
стресови ситуации (Peterson & Fischer, 2012).
В подпараграф 2.3.4.са представени данни от емпирични проучвания за честотата,
прогнозата и последствията от самонараняванията при юноши. Данните от мащабно
сравнително проучване на честотата на умишлените самонаранявания при юноши от 11
европейски държави (Brunner R, Kaess M, Parzer P, et al. 2014) показват вариации в
границите от 17,1 % до 38 % за различните страни. Екипът от изследователи представя
резултати, от които се вижда, че всеки четвърти юноша в Европа е имал епизод на НСС,
като по-често това се случва при момичета, които показват и предпочитания към
определена форма на самонараняване - порязвания. Една част от юношите са успешни
при преодоляването на несуицидните самонаранявания, въпреки това около 20 %
продължават да се борят с този поведенчески навик и през зрелостта, както и да изпитват
затруднения да спрат (Whitlock & Rodham, 2013). Последствията от автоагресивните
поведения са свързани не само с автоматизиране на неадаптивни копинг стратегии, но и
с физически последици като постоянни белези и инфекции.
В подпараграф 2.3.5. са очертани следните възможности за интервенция –
обучение на връстници, които да могат да подкрепят съучениците си на място в средата,
която най-често обитават юношите – училището; ангажиране в алтернативни форми на
поведение при импулс за самонараняване; и използването на специализирана
психотерапевтична парадигма, която е емпирично подкрепена като ефективна в случаите
на самонаранявания и това е диалектическата поведенческа терапия.
Разгледаните проблеми във втора глава могат да бъдат резюмирани в следните
пунктове:
 Рисковите фактори, свързани с агресивни и автоагресивни прояви се
разгледжат в три основни групи – биологични, социални и психологични.
 Налице са множество научни изследвания, които насочват за специфична
връзка между агресивността и проявите на автоагресия.
 Несуицидните самонаранявания, които са най-честата проява на автоагресия в
юношеството се разглеждат като рисков фактор за най-крайната и фатална
форма на поведение от спектъра на автоагресия при подрастващите – суицид.
 Подобно на съвременните теории за агресията, които търсят интегриран
подход в разбирането, се наблюдава същата тенденция и при теоретичните и
функционални модели, обясняващи автоагресивните поведения. Една от
емпирично най-добре подкрепените теории за несуицидните самонаранявания
е интегрираната теория на Nock (2009).
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Интервенциите при умишлените несуицидни наранявания поставят редица
предизвикателства пред консултантите. Самонараняването само по-себе си е
свързано със стрес както при лицата, които го упражняват, така и при близките
им, като в част от случаите се налага и спешна медицинска намеса.
Проучванията на ефекта от психотерапевтичните интервенции са с
окуражаващи резултати по отношение на т.нар. диалектическата
поведенческа терапия (Linehan, 1999).
Третата глава, озаглавена „Изследване на статистическата връзка между
агресията и автоагресията в юношеска възраст“, се състои от 5 параграфа.
В първия параграф са представени целта и задачите на емпиричното изследване.
Целта на емпиричното изследване е да се направи оценка по отношение
равнището различните видове агресия и видът на автоагресивните поведения в
юношеска възраст, да се дефинира ролята на агресивността спрямо проявите на
автоагресия и да се изследват възможните функции на автоагресивните поведения в
юношеството.
От целта произлизат следните конкретни задачи на изследването:
Задача 1. Да се изследват общата агресивност и формите на агресия при
момичета и момчета в юношеска възраст.
Задача 2. Да се изследва честотата на автоагресивните поведения сред
момичета и момчета в юношеска възраст.
Задача 3. Да се изследват тенденциите, свързани с проявите на определени
форми на агресия и автоагресия при момчета и момичета в различните
класове.
Задача 4. Да се проучат кои са активните функции на автоагресивните
поведения в юношеството.
Задача 5. Да се провери влиянието на определени форми на агресия върху
автоагресията.
Във втория параграф са описани хипотезите, свързани с интегрираните
теоретични модели за агресията и автоагресията
ОСНОВНА ХИПОТЕЗА: Предполагаме, че съществува връзка между
различните форми на агресия и автоагресивното поведение в юношеството.
Обосновка на хипотезата. Ако в психодинамиката на автоагресивното
поведение, основна роля е отредена на гнева и агресията (вж. Фигура 13.), то се очаква
да има статистически значима връзка между гняв и автоагресия, както и между
физическата агресия и автоагресията.
От друга страна изследването на някои от видовете агресия при юноши, ще ни
даде важна информация не само за готовността на отделния индивид да прояви
определен вид агресия, но и за склонността му към автоагресивно разрешаване на
конфликта. Трайно повишените стойности на агресията се свързват с възрастова криза и
включването на различни защитни механизми за съхраняване на личността.
Юношеството е рисков възрастов период, изпълнен с разнообразие от предизвикателства
на фона на интензивни промени – в биологичен, социален и психологичен план. Това
може да повлияе на справянето и адаптирането към ситуации, предизвикващи
фрустрация и загуба на контрол. В случаите, в които личността не може да се справи,
нивото на агресия се повишава, засилват се импулсивността и раздразнителността, а
агресията се насочва към другите или към самата личност под формата на
самонараняване.
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Фигура 13. Хипотеза за връзка между гнева и автоагресията и физическата агресия и
автоагресията.
РАБОТНИ ХИПОТЕЗИ:
1. Допускаме, че съществува тенденция определени форми на агресия да са с
по-високи стойности при определен пол и стойностите да варират по
възрасти, респ. класове.
2. Автоагресивните поведения се очаква да са по-характерни за момичетата,
отколкото при момчетата.
3. Определени форми на агресия могат да са предиспозиция за автоагресивно
поведение.
4. Автоагресивните поведения се очакват да имат значима роля в
афективната регулация.
Работните хипотези на изследването намират израз, чрез следните
допускания:
Автоагресия може да бъде регистрирана и в извадки от общата популация.
Честотата на автоагресивните поведения в юношеска възраст и в неклинични извадка е
висока. За България подобен тип изследвания в юношеска възраст и в общата популация
не са правени. Агресивните поведения се влияят от фактора пол и в настоящото
проучване се очакват резултатите да покажат различия, както по отношение на нивото
на агресия, така и по отношение на преобладаваща форма на агресия.
Същото допускане е валидно и за формите на автоагресия – възможно е да има
предпочитания за ангажиране с определени форми на самонаранявания при момчетата и
при момичетата, така както са установени различия при използвания метод в крайните
варианти на автоагресия – суицида. С възрастта и повишаване на социалните умения на
подрастващите се очакват по-ниски стойности на агресия, а автоагресията да намалява.
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Резултатите от изследването на общата агресивност, формите на агресия и
автоагресия биха могли да се използват за по-доброто разбиране на психологическите и
поведенческите промени, през които преминават юношите и за превенция, както от
автоагресивни действия, така и въобще от прояви на агресия, застрашаващи
обкръжението на индивида.
В изследването се търсят тенденции определени форми на агресия да са
предиспозиция за автоагресивни действия.
Резултатите от дисертационното изследването могат да бъдат използвани в
научните-практически търсения на различни групи специалисти, ангажирани с
проблемите на агресията и автоагресията при децата в училищна възраст.
В трети параграф е описанието на обекта на емпиричното изследване и
използваният методически инструментариум.
Обект на изследване са 454 ученици от VІІ до ХІІ-ти клас от Профилирана
Природоматематическа Гимназия „Нанчо Попович“-гр. Шумен. Изследването е
проведено след информиране на РУО-Шумен, съгласие от страна на директора на
гимназията и активното съдействие на педагози от ППМГ „Нанчо Попович“-гр. Шумен,
както и получено писмено информирано съгласие от страна на родителите на учениците.
Във връзка със заложените цел и задачи в дисертационния труд са използвани
следните две методики:
 Многомерната скала за агресивност (МСА), предназначена за юношеска
възраст, представлява въпросник със 7-факторна структура: Физическа агресия,
Вербална агресия, Индиректна агресия, Гняв, Враждебност, Недоверие и
Морален скептицизъм. МСА е конструирана върху 3239 изследвани лица –
ученици и студенти. Въпросникът е нормиран с балансирана по пол и възраст
юношеска извадка от 1204 ученици. Авторът, проф. Пламен Калчев събира
емпиричният материал на три етапа в периода 1998-2009г. Пълното описание на
МСА не е включено в дисертацията, тъй като представеният въпросник е от
категория „В“ и едно от условията за използването на скалата е писменото
деклариране за поемане на отговорност за неразпространение на скалата.
Въпросникът МСА е предназначен както за индивидуално, така и за групово
изследване в юношеска възраст и оценява агресивността като личностна
характеристика – устойчива диспозиция, формирана от когнитивен, афективен и
поведенчески компонент. Отговарянето на въпросите отнема средно 20 минути.
Форматът по отговорите на айтемите представлява 5-степенна Ликертова скала.
Изчисляването на суровия бал се извършва, чрез сумиране на точките по
айтемите, формиращи отделните скали. За всеки отговор Напълно вярно се дава
5, за отговор По-скоро вярно – 4, за Трудно е да се каже – 3, за По-скоро
невярно – 2, и за Изцяло невярно – 1 точка. Въпросникът съдържа три обърнати
айтема, изискващи прекодиране на отговорите преди сумиране на данните. За
улеснение при превръщането на суровите стойности в стандартни точки авторът
е създал изпълним файл за бърза обработка на резултатите, който е много удобен
при индивидуално изследване. Психометрични характеристики на МСА –
коефициентите на Кронбах алфа на скалите, пресметнати на базата на 1204 лица,
съставляващи нормативната извадка, са с медиана 0,81; а общия показател за
агресивност – 0,91.
 Списък с твърдения, свързани със самонараняване (Inventory of Statements
about Self-Injury, ISAS; Klonsky & Glenn, 2009). ISAS представлява въпросник
съставен от две части – поведенческа и функционална и демонстрира добри
психометрични характеристики и добра конструктивна валидност (Klonsky &
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Glenn, 2009; Klonsky & Olino, 2008). Въпросникът ISAS се прилага за пръв път в
България, като е получено писмено разрешение за използването му от автора –
проф. Давид Клонски от Университета на Британска Колумбия във Ванкувър,
Канада (University of British Columbia) (вж. Приложение 3). Преводът – прав и
обратен на въпросника е извършен от опитни в областта на консултирането
психолози и психиатър с експертиза в областта на агресивните поведения,
проофриидингът е осъществен от специалист по английска филология. Първата
част на въпросника – поведенческата е насочена към проучване честотата на
12 самонараняващи поведения, които се извършват умишлено, но без суицидно
намерение. Поведенията, които се проучват в първата част на въпросника са: порязване на кожата; тежко издраскване; хапане; блъскане на тялото (нанасяне на
удари върху себе си); горене (изгаряне); „чоплене“ на рана; дълбаене по кожата;
триене на кожата върху твърда повърхност ; щипане; забиване на игли в кожата;
скубане на коса; поглъщане на опасни вещества. От изследваните лица се иска да
посочат приблизително колко пъти са извършвали изброените поведения. Пет
допълнителни въпроса събират информация за начална възраст на
самонараняванията; преживяване на болка; дали нараняването е в присъствието
на други хора или не; времевият интервал от възникване на импулса за
самонараняване до преминаване към действие; изследваното лице правило ли е
опити да спре практиката със самонараняване. Последните четири въпроса дават
възможност за избор на отговор. Ако са оценени едно или повече поведения,
свързани със самонараняване, изследваното лице продължава попълването на
ISAS, като преминава към втората функционална част на въпросника. Във
функционалната част на ISAS се оценяват 13 потенциални функции на
самонараняващите поведения - афективна регулация, междуличностни граници,
самонаказване, грижа за себе си, анти-дисоциативно/генериране на чувства, антисуицид, търсене на сетивни усещания, свързване с връстници, междуличностно
влияние, издръжливост, изразяване на дистрес, отмъщение, автономност.
Оценката за всяка от 13-те функции е в границите от 0 до 6. Klonsky (2009)
доказва двуфакторен модел на ISAS, разделящ функциите на
междуличностни/социални – с α = 0,87 и вътреличностни/автономни – с α =
0,80.
В четвърти параграф са представени отделните етапи при организацията и
провеждането на изследването.
В пети параграф и в два подпараграфа подробно са изложени резултатите от
емпиричното изследване според използваният методически инструментариум – МСА и
ISAS. Реалният брой на изследваните лица е 480, от тях отпаднаха 26 поради отказ по
време на самото изследване - 1, липса на отговори - 14, и непоследователно / случайно
отговаряне на айтеми от МСА - 11. Крайната извадка е съставена от 454 изследвани лица,
от които 48 % момчета и 52 % момичета, на възраст от 13 до 19 години.
Резултатите са обработени със специализиран статистически софтуер SPSS –
v.19., като са използвани следните статистически методи T-test и ANOVA-дисперсионен
анализ, кростабулация и Хи-квадрат (Chi-square), експлораторен факторен анализ, с
promax ротация и проверка на вътрешната консистентност (Cronbach`s Alpha). Данните
от емпиричното проучване са онагледени в таблици, кръгови, стълбовидни, радарни,
scree-plot – диаграми и smart-фигури.
В подпараграф 3.5.1. са представени резултатите от изследването с МСА и са
проследени взаимовръзките между пола, агресията и автоагресията.
При изследване на равнището на агресия очаквано по-голям процентен дял имат
резултатите в средните равнища. Делът на стойностите, попадащи във „високо“ и
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„много високо“ равнище се движи в диапазона – 8-20 %, изключение прави скала
„Индиректна агресия“ -5 %. По отношение на „Физическа агресия“ равнищата по
пол показват, че делът на момичета с „високи стойности“ е 4%, като при тях няма
„много високи“ резултати, докато общият дял „високи“ и „много високи“ стойности
при момчетата е 10 %. Високият бал по „Физическа агресия“ изглежда по-рисков от
този по „Вербална агресия“ и изисква допълнително проучване поради потенциалната
опасност за физическо нараняване както на околните, така и на самия агресор.

Влияние на фактора пол по отношение на формите на агресия и общата агресивност

За да проверим какво е влиянието на променливата – пол върху други зависими
променливи като различните резултати по скалите от МСА използваме t-тест. Налице е
статистическа значима разлика по Физическа агресия, очаквано полът влияе върху
физическата агресия и разликата е в полза на момчетата, което е в подкрепа на
склонността им да реагират с физически форми на агресия в ситуации, свързани с гняв и
фрустрация.
Статистически значими разлики или влияние на пола се установява и по още две
от скалите на МСА - Гняв и Недоверие, като разликата е в полза на момичетата.

Влияние на фактора „автоагресия“ по отношение на формите на агресия
и общата агресивност
Влиянието на променливата „автоагресия“ спрямо формите на агресия и обща
агресия отново се проверява, чрез дисперсионен анализ с t-тест. За нуждите на анализа
използваме данните от попълването на въпросниците МСА и ISAS сред 454 ученици,
които според променливата „автоагресия“ сме кодирали в SPSS с 0,0 – група на
изследвани лица без автоагресия (N=291) и с 1,0 – група на изследваните лица с
автоагресия (N=163). Предвид целта на дисертацията ще разгледаме поотделно
влиянието на всеки от компонентите, изследвани с МСА, върху променливата
„автоагресия“.


Физическа агресия / Автоагресия
Налице е статистически значима разлика между двете групи изследвани лица автоагресията се влияе от проявите на физическа агресия, като при лицата със
самонаранявания стойностите на физическата агресия са по-високи. Можем да
приемем, че автоагресията се обуславя от физическата агресия.
 Вербална агресия /Автоагресия
Налице е статистически значима разлика между двете групи изследвани лица автоагресията се влияе от вербалната агресия, като при лицата със
самонаранявания стойностите на вербална агресия са по-високи. В резултат на Ттест се доказва взаимовръзка между изследваните променливи, т.е. автоагресията
се влияе от проявите на вербална агресия и лицата, склонни да проявяват вербална
агресия са с по-голяма вероятност да проявят и автоагресия.
 Индиректна агресия / Автоагресия
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Налице е статистически значима разлика между двете групи изследвани лица автоагресията се повлиява от индиректната агресия, като при лицата със
самонаранявания стойностите на индиректна агресия са по-високи. В резултат на
Т-тест се доказва взаимовръзка между изследваните променливи, т.е.
автоагресията се влияе от проявите на индиректна агресия.
Гняв / Автоагресия
Липсва статистически значима разлика между дисперсиите на гнева в двете групи.
При това положение сравняваме Т-теста с t-критерия, когато дисперсиите в двете
групи са с равни t-критерии (-11,55) с вероятност за грешка по-малко от 1 на 1000
можем да твърдим, че нивото на гнeва в групата изследвани с автоагресия е
статистически по-високо от тази в групата без автоагресия. Лицата склонни да
отреагират гневно са с по-голяма вероятност да проявят автоагресия.
Враждебност / Автоагресия
Налице е статистически значима разлика между двете групи изследвани лица автоагресията се влияе от враждебността, като при лицата със самонаранявания
стойностите на враждебността са по-високи. В резултат на Т-тест се доказва
взаимовръзка между изследваните променливи, т.е. лицата, които са с по-високи
стойности по враждебност са с по-голяма вероятност да проявят и автоагресия.
Недоверие / Автоагресия
Нивото на недоверие в групата с автоагресия е статистически значимо в сравнение
с групата без автоагресия. Следователно недоверието влияе значимо върху
проявите на автоагресия.
Морален скептицизъм / Автоагресия
Скалата Морален скептицизъм е конструирана въз основа на скала „Цинизъм“
на MMPI и включва твърдения за нагласи и поведения, свързани със скептицизъм
към спазване на нормите, при високи стойности се засилва склонността за
действие против възприетите нормите. При проведеният t-тест се установява
статистически значима разлика между моралния скептицизъм в двете групи
изследвани лица, или моралният скептицизъм оказва значимо влияние върху
проявите на автоагресия.
Агресивност –общ показател / Автоагресия
Установява се статистически значимо влияние на променливата обща агресивност
спрямо проявите на автоагресия, т.е. лицата с високи стойности по „Агресивностобщ показател“ са с по-голяма вероятност да проявят автоагресия.
Разлики между компонентите от МСА по възрасти и по учебни класове

При разглеждането на това как отделните възрастови групи, в които попадат
изследваните лица или учебните класове (т.е. извадките стават повече две) влияят върху
компонентите от МСА е необходимо използването на One-Way ANOVA дисперсионен
анализ. В типичния случай на прилагане на този анализ присъстват две ясно обособени
променливи. Първата променлива, която се нарича още фактор (откъдето идва и
наименованието на процедурата) трябва да бъде номинална – в случая фактори са „възрастова група“ и изследваните лица се групират в 7 отделни подгрупи на
13,14,15,16,17,18,19-годишните и „учебен клас“, който групира изследваните лица в 6
отделни подгрупи в следните учебни класове VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ. Другата
променлива е т.нар. зависима променлива и това са резултатите по всяка скала от МСА.
При прегледа на данните не се откриват статистически значими разлики по
отношение на влиянието на възрастовите подгрупи и подгрупите учебни класове
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спрямо компонентите на МСА. След извършване на One-Way ANOVA дисперсионен
анализ се прие нулевата хипотеза (Х0) – дисперсиите между всички групови средни са
равни.
В подпараграф 3.5.2. са представени резултатите от изследването с ISAS.
Използването на ISAS в настоящото емпирично проучване ни позволи да диференцираме
групата от изследваните лица със самонаранявания от общата извадка (n=454) – общият
им брой е 163, а в процентно отношение – 58% са момичетата и 42% - момчетата.

Резултати от първата част на ISAS – поведенческата

Първата част на ISAS – поведенческата, включва 7 въпроса и е насочена към
проучване честотата на 12 самонараняващи поведения, които се извършват умишлено,
но без суицидно намерение. Във въпрос 1. от изследваните лица се иска да посочат кои
и приблизително по колко пъти са извършвали изброените поведения. „Моля посочете
колко пъти в живота си умишлено (т.е. нарочно) сте извършвали всеки един от
начините на самонараняване (например – 0,10,100,500 пъти).“
В Таблица 37. са данните, свързани с честотата на автоагресивните поведения в
проценти за проучваната извадка. Данните са разпределени в четири честотни групи: 0
пъти; от 1 до 2 пъти; 3-10 пъти; повече от 10 пъти.
Таблица 37. Честота на поведенията в ISAS, свързани със самонараняванията в проценти
(n=163).
от 3-10
над 10
0 пъти
1-2 пъти
пъти
пъти
59 %
15 %
19 %
7%
Порязване на кожата
62 %
14 %
18 %
6%
Тежко издраскване
42 %
6%
26 %
26 %
Хапане
47 %
6%
26 %
21 %
Блъскане на тялото
83 %
6%
6%
5%
Горене
31 %
4%
17 %
48 %
Чоплене на рана
78
%
6
%
9
%
7%
Дълбаене по кожата
71 %
7%
18 %
4%
Триене на кожата
53 %
5%
30 %
12 %
Щипане
84 %
2%
10 %
4%
Забиване на игли в кожата
54 %
10 %
22 %
14 %
Скубане на коса
88 %
3%
6%
3%
Поглъщане на опасни вещества
На Фигура 15. са представени отговорите на изследваните лица относно формите
на автоагресия. Впечатление прави, че най-често са посочвани „чопленето на рана“-15%,
„хапането“-13%, „блъскането на тялото“-11%, „щипане“-10%, „скубане на коса“-10%
и „порязване на кожата“-9%.
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Фигура 15. Най-често посочвани форми на самонараняване в абсолютен брой.
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общо
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120
100
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20
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Фигура 16. Полови различия в автоагресивните поведения.
На Фигура 16. могат да се видят половите различия в автоагресивните поведения
– налице са тенденции „порязване на кожата“, „тежко издраскване“, “чоплене на рана“
„щипане“ и „скубане на коса“ да са с по-големи разлики, в полза на момичетата.
На въпрос 2. „Ако смятате, че имате основна форма на самонараняване, моля
оградете в кръг поведението, което смятате, че е основния за вас начин на
самонараняване.“ – изследваните лица следва да посочат от списъка с формите на
самонараняване във въпрос 1., като оградят това поведение, което е основния им начин
на самонараняване. Основен начин на самонараняване са посочили 58% от юношите в
групата с автоагресия, а като най-чести водещи форми на самонаранявания са маркирани
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– блъскане на тялото, нанасяне на удари върху себе си; чоплене на рана; хапане; скубане
на коса и тежко издраскване.
При преглед на резултатите по въпрос 3: „На каква възраст бяхте, когато се
самонаранихте за първи път:……… / когато се самонаранихте за последен
път………..?“- най-често изследваните лица посочват като начало на автоагресивните
поведения възрастите - 10 и 12 години (вж. Фигура 17.). Това е доста по-рано в сравнение
със съобщенията на други изследователи по темата, които като начална възраст за
самонараняванията посочват възрастовият интервал от 13 до 15 години (APA, 2013;
Heath, Schaub, Holly, & Nixon, 2009).
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Фигура 17. Тенденции в началната възраст на автоагресивните поведения.

29%

да
не

54%
17%

да

36%
54%

понякога

10%

не
понякога

Фигура 18. Отговор на въпрос 4.

Фигура 19. Отговор на въпрос 5.

„Изпитвате ли физическа болка
при самонараняване?“

„Когато се самонаранявате
сами ли сте?“
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На въпрос 4. „Изпитвате ли физическа болка при самонараняване?“ и въпрос 5.
„Когато се самонаранявате сами ли сте?“ - над 2/3 от изследваните (83%) съобщават,
че изпитват физическа болка при самонараняването (вж. Фигура 18.) и почти половината
(46%) съобщават, че не са сами, когато се самонараняват (вж. Фигура 19.), което ясно
показва, че тези специфични и деструктивни поведения освен за регулация на афекта
служат и като форма на комуникация с околните.

НАД 1 ДЕН

5%

12-24 ЧАСА

3%

6-12 ЧАСА

3%

3-6 ЧАСА

4%

1-3 ЧАСА

8%

ДО 1 ЧАС

77%

Фигура 20. Процентно разпределение на отговорите за времето на реакция - от
желанието за самонараняване до самото самонараняване.

24%

да
не
76%

Фигура 21. Отговор на въпрос 7. „Искате ли/Искали ли сте да спрете да се
самонаранявате?“
Импулсивността е характерна черта на юношеството и много често се разкрива в
поведенията. Един от въпросите в поведенческата част на ISAS е свързан точно с времето
на реакция – въпрос 6. „Обичайно колко време минава от мига, в който изпитвате
желание да се самонараните до мига, в който се наранявате?“ От изследваните лица с
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автоагресивни прояви – 77% отговарят с „по-малко от 1 час“. Останалите резултати са
представени на Фигура 20. Една част от юношите са успешни при преодоляването на
несуицидните самонаранявания, въпреки това около 20 % продължават да се борят с този
поведенчески навик и през зрелостта и изпитват затруднения да спрат (Whitlock &
Rodham, 2013). Резултатите от настоящото проучване показват, че 76% от юношите
искат или са искали да спрат да се самонараняват (вж. Фигура 21.).
Резултати от втората функционална част на ISAS
От всички 13 функции, които ISAS изследва, най-висок рейтинг са получили –
„Афективна регулация“, „Изразяване на дистрес“, „Самонаказване“, „Грижа за себе си“
и „Антидисоциативно / генериране на чувства“ (вж. Фигура 22). Изброените
функционални скали се обединяват под един фактор „Вътреличностни функции“, което
позволява да направим извод, че в юношеска възраст автоагресивните поведения служат
предимно за регулация на емоциите.

Афективна регулация
160
152
Автономност
Междуличностни граници
140
120
77 100
139 Самонаказване
Отмъщение
72
80
60
41
40
145
Изразяване на дистрес
20
114 Грижа за себе си
0

Издръжливост

91

111

26
69
67

Междуличностно влияние

Антидисоциативно /
Генериране на чувства

78
Анти-суицид
Търсене на сетивни
усещания

Свързване с връстници

Фигура 22. Рейтинг на функционалните скали от ISAS.
На Фигура 23. е представен и рейтингът на функциите на автоагресивните
поведения по пол. Очаквано най-високия рейтинг е за „Афективна регулация“ и при
момчета и момичета, следван от „Изразяване на дистрес“ и „Самонаказване“.
Необходим е по-подробен анализ за установяване на статистически значими различия и
влиянието на пола върху функциите на автоагресивните поведение, което е направено
допълнително, чрез дисперсионен анализ.
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Фигура 23. Полови различия при рейтинг на функционалните скали от ISAS.

Изследване на вътрешната съгласуваност на ISAS – втора част
Функционалната част на ISAS се характеризира с много добра вътрешна
съгласуваност – 0,87, а Cronbach's Alpha за отделните айтъми варира в диапазона от
0,86-0,87.
Разлики между функциите на автоагресивните поведения по учебни класове
За анализ на влиянието на функциите на автоагресивните поведения в повече от
две групи – в случая изследваните лица са разпределени в 6 групи, съответстващи на
учебните класове (VII, VIII, IX, X, XI, XIІ) използваме ANOVA- метод за дисперсионен
анализ. Не се откриват статистически значими разлики по отношение на влиянието на
учебните класове спрямо функциите на автоагресивните поведения.
Разлики между функциите на автоагресивните поведения по пол
За да оценим влиянието на пола и различните функции на автоагресивните
поведения, които се изследват с ISAS – използваме t-test. Статистически значими
различия за влиянието на пола се установяват по отношение на Афективната
регулация, като средните стойности са по-високи при момичетата, както и при
автоагресивни поведения с функции – Търсене на сетивни усещания и Издръжливост
– като средните стойности при тях са по-високи при момчетата. Тези резултати показват,
че по отношение на функциите на автоагресивните поведения има изразена тенденция за
пол при трите изброени категории, докато при останалите функции не се откриват
значими разлики по пол.
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Оценка на вероятността за автоагресивни поведения спрямо пола
Резултатите от проучването и разделянето на лицата по признаците пол и
автоагресия също потвърждават хипотезата, че автоагресията е по-честа при момичетата.
Таблица 45. Кростабулация по „пол“ и „автоагресия“ - актуален и очакван брой
изследвани момчета и момичета със самонаранявания.
Автоагресия
Общо
не
да
момчета
брой
150
69
219
Пол
очакван брой
140,4
78,6
219,0
момичета
брой
141
94
235
очакван брой
150,6
84,4
235,0
брой
291
163
454
Общ
очакван брой
291,0
163,0
454,0
В Таблица 45. са представени данни от кростабулацията по пол и е видно, че
момчетата, които се самонараняват са 69 в сравнение с 94 момичета. При пресмятане на
очаквания брой автоагресията отново е в полза на момичетата – момчета 78 / момичета
84, т.е. има статистически значима тенденция момичетата по-често да проявяват
автоагресия.
Таблица 46. Хи квадрат-тест – статистически значима тенденция за автоагресия при
момичета.
Chi-Square Tests
Value
Asymp. Sig. (2-sided)
Chi-Square
3,55
0,05
Тази хипотеза се потвърждава и чрез Хи-квадрат анализът, представен на
Таблица 46., от където е видно, че стойността е 3,55 и със значимост 0,05, също
определяща статистически значима тенденция момичетата да са с подчертана вероятност
за автоагресивно поведение.
Проучване на структурата на функционалната част на ISAS
Структурата на функциите, изследвани с ISAS се проучи, чрез експлораторен
факторен анализ (използван е Principal axis factoring като метод за извличане на
фактори с помощта на SPSS) с promax-ротация. Прегледът на собствените стойности
(eigen values) (вж. Таблица 47.) и на scree plot – графиката (вж. Фигура 24.) показват
силно дву-факторно решение, което е и в потвърждение на работата и на изследователи
като - Nock и Prinstein (2004, 2005); Klonsky, Glenn (2009).

25

Таблица 47. Експлораторен факторен анализ на структурата на ISAS.
Total Variance Explained

Extraction Sums of Squared
Loadings
Initial Eigenvalues
% of
Cumulative
% of
Factor Total Variance
%
Total Variance Cumulative %
1
3,95
30,42
30,42
3,32
25,59
25,59
2
1,59
12,23
42,65
0,97
7,46
33,05
3
1,34
10,36
53,02
4
0,96
7,43
60,46
5
0,76
5,84
66,30
6
0,72
5,57
71,88
7
0,67
5,20
77,09
8
0,61
4,74
81,83
9
0,55
4,30
86,13
10
0,51
3,93
90,06
11
0,48
3,70
93,76
12
0,43
3,33
97,10
13
0,37
2,90
100,00
Метод на извличане: Principal Axis Factoring.

Rotation
Sums of
Squared
Loadingsa
Total
2,85
2,66

Фигура 24. Scree-plot графика на собствените стойности на факторите във втората
част на ISAS.
Разпределението на функциите във всеки един от двата фактора е представено
нагледно на Фигура 25.
Първият фактор, който определихме и като генерален представя т.нар.
вътреличностни функции – Афективна регулация, Самонаказване и т.н., които
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• Афективна регулация
• Антидисоциативно/генерира
не на чувства
• Антисуицид
• Изразяване на дистрес
• Самонаказване
• Междуличностни граници
• Грижа за себе си

FACTOR2
МЕЖДУЛИЧНОСТНИ
ФУНКЦИИ

FACTOR1
ВЪТРЕЛИЧНОСТНИ
ФУНКЦИИ

кореспондират с автоматична подкрепа на автоагресивността от интегрираната теорията
на Nock за несуицидните самонаранявания (Nock, 2009).
Индикаторите на втория фактор представят т.нар. междуличностни функции
– Междуличностно влияние, Свързване с връстници и др., които кореспондират със
социалната подкрепа на автоагресивните поведения (Nock и Prinstein 2004; 2005; Nock,
2009).

•
•
•
•
•
•

Автономност
Междуличностно влияние
Свързване с връстници
Отмъщение
Търсене на сетивни усещания
Издръжливост

Фигура 25. Компоненти на факторната структура при 2-факторен модел на изследване
на функциите в ISAS

Надеждност и айтъмен анализ на скалите, включени в двуфакторния модел на
функционалната част на ISAS
Коефициентите α имат високи стойности, което е белег за добра надеждност на
всяка от скалите като цяло. Айтъмният анализ също показва много добри резултати.
Коефициентите на дискриминация имат приблизително равни високи стойности.Като
цяло скалата притежава отлична вътрешна съгласуваност, изразена във високите
стойности на коефициентите α. Стойностите на вътрешната консистентност за
вътреличностните /автономни функции и междуличностните/социални функции са
съответно – 0,81 и 0,79.

ОБСЪЖДАНЕ И ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ


С Многомерната скала за агресивност са изследвани 454 ученици, от които 48 %
момчета и 52 % момичета, на възраст от 13 до 19 години. Посредством t-test бе
установена статистическа значима разлика по скала Физическа агресия, като
разликата е в полза на момчетата, което е в подкрепа на склонността им да реагират
с физически форми на агресия в ситуации, свързани с гняв и фрустрация.
Статистически значими разлики или влияние на пола се установи и по още две от
скалите на МСА - Гняв и Недоверие, като разликата е в полза на момичетата.
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Процентът на юношите отговорили положително за автоагресивно поведение е 35,6%
от общата група изследвани и се откриват разлики в средните стойности по всяка
скала от МСА между групата на лицата без и с автоагресия. Като средните стойности
при юношите с автоагресия са по-високи. Тези разлики се потвърдиха и чрез
дисперсионен анализ – автоагресията се влияе значимо от изследваните с МСА
компоненти - физическа агресия, вербална агресия, индиректна агресия, гняв,
враждебност, недоверие, морален скептицизъм и обща агресивност.
Функциите на автоагресивните поведения бяха изследвани посредством ISAS, като
от всички 13 функции най-висок рейтинг са получили – „Афективна регулация“,
„Изразяване на дистрес“, „Самонаказване“, „Грижа за себе си“ и
„Антидисоциативно / генериране на чувства“, които влизат в състава на общ фактор
- „Вътреличностни функции“, което позволява да направим извода, че в юношеска
възраст автоагресивните поведения служат предимно за регулация на емоциите.
Над 2/3 от изследваните (83%) съобщават, че изпитват физическа болка при
самонараняването и почти половината (46%) съобщават, че не са сами, когато се
самонараняват, което ясно показва, че тези специфични и деструктивни поведения
освен за регулация на афекта служат и като форма на комуникация с околните.
Не бяха открити стастистически значими разлики по отношение на влиянието на
факторите възраст и учебните класове спрямо функциите на автоагресивните
поведения.
Полът отново е фактор с влияние и върху функциите на автоагресивните поведения статистически значими различия се установяват по отношение на Афективната
регулация - със средни стойности по-високи при момичетата и функциите Търсене
на сетивни усещания и Издръжливост – като средните стойности при тях са повисоки при момчетата.
Кростабулацията по пол и автоагресия, както и Хи-квадрат анализът потвърждават
хипотезата, че момичетата в юношеска възраст са с по-голяма вероятност от прояви
на автоагресия в сравнение с момчетата.
Структурата на функциите на автоагресивните поведения, изследвани с ISAS се
проучи, чрез експлораторен факторен с promax-ротация. Получените собствени
стойности (eigen values) показват силно дву-факторно решение, което потвърждава
теоретичният интегриран модел на самонараняванията на Nock (2009). Вътрешната
консистентност на вътреличностните функции и междуличностните функции
съответно – 0,81 и 0,79 е с много добри стойности за Алфа на Кронбах.
НАСОКИ ЗА БЪДЕЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Настоящото изследване е първата стъпка в изучаването на проблема за влиянието
и взаимовръзките между агресията и автоагресията в юношеска възраст. Бъдещите
изследвания биха могли да разширят възможностите за ползотворни изводи като
включат допълнителни социалнопсихични детерминанти, характеризиращи близката
среда на юношите, които не са предмет на проучване в настоящото изследване.
Предмет на бъдещи изследвания би могло да бъде и търсенето на специфични
копинг стратегии за спиране или отлагане на импулсите за самонараняване, както и
проучването на ефекта от прилагането на програми свързани с превенция на агресията и
автоагресията при подрастващите в юношеска възраст.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Актуалността на дисертационното изследване, както вече бе посочено, се
определя от все по-нарастващата честота на автоагресивните поведения при юношите от
общата популация. Налице са множество научни изследвания, които насочват за
специфична връзка между агресивността и проявите на автоагресия в периода на
юношеството, която бе и предмет на изследване в настоящата дисертация.
Освен това между основните теоретични модели, разглеждащи агресията и
автоагресията, както и между рисковите фактори се откриват доста сходства. Подобно
на съвременните разбирания за агресията като комплексно поведение, така и в научноизследователските работи, посветени на автоагресията се наблюдава стремеж към
единен интегриран подход. Към момента един от най-добре емпирично подкрепените
модели е този на Матю Нок (Nock, 2009), според който изследователите и специалистите
трябва да използват функционален подход към автоагресията и да се съобразим не само
с афекта, засягането и намеренията, както е при агресията, а да се вземат предвид и
последствията от действията, които могат да окажат влияние върху бъдещата проява на
автоагресия – като засилят вероятността от повторение или като я понижат.
Изследователския дизайн на емпиричното проучване позволи проверката на
каузалните зависимости, заложени в изходните хипотези.
С Многомерната скала за агресивност са изследвани са 454 ученици, от които
48 % момчета и 52 % момичета, на възраст от 13 до 19 години. Посредством
дисперсионен анализ бе установена статистическа значима разлика по скала Физическа
агресия, влияние на пола се отчете и по още две от скалите на МСА - Гняв и
Недоверие, като разликата е в полза на момичетата.
Делът на юношите отговорили положително за автоагресивно поведение е 35,6%
от общата група изследвани, като се доказа стастически значима разлика и по-високи
средните стойности за агресивност и форми на агресия при групата на лицата с
автоагресия.
Функциите на автоагресивните поведения бяха изследвани посредством ISAS,
като от всички 13 функции най-висок рейтинг са получили – „Афективна регулация“,
„Изразяване на дистрес“, „Самонаказване“, „Грижа за себе си“ и „Антидисоциативно /
генериране на чувства“, които влизат в състава на общ фактор - „Вътреличностни
функции“, което подкрепи допускането, че в юношеска възраст автоагресивните
поведения служат предимно за регулация на емоциите. Над 2/3 от изследваните юноши
(83%) съобщават, че изпитват физическа болка при самонараняването и почти
половината (46%) съобщават, че не са сами, когато се самонараняват, което ясно показва,
че тези специфични и деструктивни поведения освен за регулация на афекта служат и
като форма на комуникация с околните. Не бяха открити стастистически значими
разлики по отношение на влиянието на факторите възраст и учебните класове спрямо
функциите на автоагресивните поведения.
Полът е основният фактор със значимо влияние и върху функциите на
автоагресивните поведения - статистически значими различия се установяват по
отношение на Афективната регулация - със средни стойности по-високи при
момичетата и функциите Търсене на сетивни усещания и Издръжливост – като
средните стойности при тях са по-високи при момчетата. Кростабулацията по пол и
автоагресия, както и Хи-квадрат анализът потвърждават хипотезата, че момичетата в
юношеска възраст са с по-голяма вероятност от прояви на автоагресия в сравнение с
момчетата.
Още един важен аспект от реализирането на дисертационното проучването бе
необходимостта да се валидизира нов инструмент за изследване на формите на
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автоагресия и оценка на функциите на автоагресивните поведения при юноши от общата
популация. Структурата на функциите на автоагресивните поведения, изследвани с ISAS
се проучи, чрез експлораторен факторен с promax-ротация. Получените собствени
стойности (eigen values) показват силно дву-факторно решение, което потвърждава
теоретичният интегриран модел на самонараняванията на Nock (2009). Вътрешната
консистентност на вътреличностните функции и междуличностните функции съответно
– 0,81 и 0,79 е с много добри стойности за Алфа на Кронбах, което прави ISAS надежден
метод за изследване на несуицидните самонаранявания при юноши.
Ранното идентифициране е от съществено значение, когато консултантите се
опитват да помогнат на юношите да се справят със самонараняването. Проучванията на
ефекта от психотерапевтичните интервенции са с окуражаващи резултати по отношение
на т.нар. диалектическа поведенческа терапия (Linehan, 1999).
Юношеството е един от най-уязвимите периоди в живота и подрастващите се
нуждаят от подкрепата на родители, учители, консултанти, медицински специалисти.
Поради много и различни причини НСС е поведенчески феномен, който продължава да
нараства като честота сред подрастващите и не може да бъде пренебрегнат.
Несуицидните самонаранявания, които са форма на прикрита агресия насочена
към самата личност, се разглеждат като предиктор и рисков фактор за най-крайната и
фатална форма на автоагресия при подрастващите – суицидът.
Резултатите от проведеното проучване могат да са от полза за всички
специалисти, които се занимават с изследване на агресията и автоагресията в
юношеството, но и с планирането на основани на доказателства превантивни и
терапевтични програми, насочени към ограничаване на рисковите поведения.

ІІІ. ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Идентифицирани са основните класически и съвременни теоретични модели,
обяснаващи агресията и автоагресията, като акцентът и при двете явления е върху
интегрираните теории, които използват функционален подход при разбирането на
агресивните и автоагресивните поведения.
2. Аргументирана е необходимостта от проучвания на автоагресивните поведения
при юноши от общата популация и по-специално в училищата.
3. Предложен е набор от методически инструменти, които могат да бъдат
използвани за оценка на нивото на основните видове агресия и автоагресия, както
и изследване на функциите на автоагресивните поведения в юношеска възраст.
4. Валидизирана е методика за оценка на най-честите форми на самонаранявания и
функциите на автоагресивните поведения – ISAS / Inventory of Satatement about
Self-injury.
5. Доказана е статистически значима връзка между агресията и автоагресията в
юношека възраст,чрез емпирично изследване, чиито резултати могат да се
ползват при планиране на програми за интервенция, основаващи се на
доказателства.
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