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Дисертацията включва 162 страници и се състои от въведение, три
глави, заключение, списък с литература и шест приложения.
Съдържанието на всяка глава е представено в отделни параграфи,
като в края на всяка глава са направени конкретни констатации.
Основният текст съдържа 18 таблици и 5 фигури. Списъкът на
използваната литература се състои от 150 заглавия на английски
език. 9 от тях са български, 9 от тях са израелски.

Авторът на дисертацията е клиничен психолог.

Дисертационният труд е обсъден на заседание на катедра
„Психология“ на Юридически факултет при Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър“ и е насочен за защита пред
научно жури.

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на
заседание на научното жури на 26.04.2022 г. от 14:00 ч. в
заседателната зала на ВСУ „Черноризец Храбър”. Материалите по
защитата са на разположение в кабинет 204 във ВСУ „Черноризец
Храбър” и на сайта www.vfu.bg, раздел „Докторанти”.
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ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА.

Въведение:

Честите причини, поради които пациент - възрастен или дете,
търси психологическо лечение са затруднения в емоционалната
регулация и междуличностни отношения. Тези променливи са
свързани с нарцистичните личностни черти. Предизвикателствата,
пред които е изправена днешната терапевтична общност, са
разнообразието от неадаптивни характеристики, които са все по-
често срещани и силно засягат качеството на живот. Настоящото
изследване се опитва да обясни по-подробно връзката между
възприетия опит от детството и личните черти: нарцисизъм и
устойчивост (Lincoln, 2004) и да предостави допълнителни
инструменти на превантивната психология в отговор на
нарастващите изисквания пред практиката. Опитва  да установи
какво влияе върху неадаптивните черти и какво засилва
устойчивостат. В проучването нарцисизма е представен чрез две
категории: адаптивен нарцисизъм, свързан с фактори на
устойчивост, и патологичен, неадаптивен нарцисизъм. В
изследването са формулирани теоретични твърдения, засягащи
значими фактори, които се разглеждат емпирично. Открити са
модели на три / шест фактора, както и корелации между тези
фактори и изследваните личностни черти.

Целта на изследването е да разшири разбирането на
етиологията на адаптивните и неадаптивни черти. Изследването
разглежда взаимовръзките между преживяванията от ранно детство
и степента на нарцистични черти и лична устойчивост, както и
взаимодействието между тях. Въпреки ограниченията на
проучването, получените резултати отбелязват констатации, които
могат да бъдат полезни за разбирането на механизмите, залегнали в
основата на проблемите при развитието, както и за бъдещи
изследвания.

ГЛАВА I. Личностни черти, свързани с адаптацията и
регулирането на емоциите, свързани с изследването
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Тази глава съдържа критичен анализ на теоретичните
конструкти, които са обект на емпиричното изследване.

1.1 Като изследователски конструкт нарцисизмът е
разгледан чрез трудностите при регулирането на себеуважението.
Следвайки съвременните идеи нарцисизмът е представен чрез
чувство за малоценност, срам и емоционална празнота, която се
компенсира с отбранителност породена от чувство на
превъзходство, изискване на внимание и възхищение и
причинените междуличностни затруднения. (Keller et al 2014,
Jonason 2020) Днес обхватът на нарцистичните разстройства на
личността достига 6,2% от населението. (American Psychiatric
Association, 2013) Според съвременните научни изследвания и
учени като Фройд, Кохут и Кернберг (Baurenstein 2007, McWilliams
2011), степента на адаптивен нарцисизъм улеснява постиженията в
живота и самореализацията, въпреки отрицателните черти.
Неоспоримо е, че нарцисистите притежават и редица положителни
черти, една от които е високата лична ефективност. (Selsova et al,
2013, Mathieu & St-Jean 2013)

1.2 Като изследователски конструкт устойчивостта е
разгледана чрез потенциала на влияние върху приспособяването на
индивида към житейския стрес. Психологическата устойчивост, е
представена чрез концепциията на Blich (2006), която дефинира
този конструкт като: "чувство за контрол над живота, лична
ефективност, желание за активно участие в случващото се и
постигане на целите. Устойчивостта отразява гъвкавостта при
адаптирането към неочаквани промени, способността за активна
намеса в рискови условия, за справяне, и за ефективно
възстановяване при сблъсъка с подобни събития (Златонова, 2017).
Изследването се фокусира върху оптимизма, лична ефективността
и самоконтрола като маркери за устойчивост (Scheier et al 1994).

1.3 отличителни белези на устойчивостта
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Оптимизъм: определя се като очаквания за най-добрия
възможен резултат, дори и при изправяне пред големи проблеми.
Той е определящ фактор за непрекъснатите усилията за справяне с
проблемите, за устояване и неотказване. (Schier et al 1994)

Чувство на контрол: Оптимистичната вяра в себе си, в
собствената компетентност или шансове за успешно изпълнение на
задача и постигане на благоприятен резултат (Bandura 1997).
Успехите изграждат силна вяра в личната ефективност. Неуспехите
е застрашават, особено ако възникнат, преди чувството за контрол
да е твърдо установено. Ако хората постигат само лесни успехи, те
очакват бързи резултати и лесно се обезсърчават от всеки неуспех.

Лична ефективност: Устойчивото чувство за ефективност
изисква опит в преодоляването на препятствия чрез постоянни
усилия. (Bandura 1997) Повишава постиженията на човека и
личното благосъстояние по много начини. Личната ефективност
насърчава преследването на предизвикателни цели и подпомага
бързо възстановяване след преживени неуспехи. Проучванията на
(Bandura, 1997) отбелязват връзката между постиженията,
способностите и личната ефективност.

ГЛАВА II: ОПИТ И РАЗВИТИЕ

Фактори на околната среда, влияещи върху позитивното
развитие
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В полето на психологията развитието се разглежда чрез
взаимодействието между различни променливи. Развитието зависи
от взаимодействието на персонални и социални промевниливи
както и от влиянията на културата (Стаматов, 2005). Понеже
системите за релационно развитие са разнообразни, могат да се
намерят различни начини (чрез изследвания, политики или
програмиране), за да насърчи позитивното развитие. (Lerner 2015)

Устойчиви модели на детско развитие: Екологичният модел
на Бронфенбренер също описва детето, развиващо се в среда, която
представлява мрежа от влияещи си взаимозависими системи. Този
модел позволява да се изследва как различните събития в
различните системи, които привидно не са свързани помежду си,
като културна традиция, развод или местожителство, си влияят и в
същото време влияят върху развитието на детето. Моделът
отбелязва връзката между различните персонални характеристики
и различните системи (Brendis 2017) и е в съгласие с разбирането
на (Shahar et al 2012) за необходимостта от диалектичен подход при
осмисляне на отношението между устойчивост и риск, както и за
въвеждането на допълнителните обстоятелство при определяне на
преживяването на това отношение.

Изборът да се използва възприятието на възрастните за
детските им преживявания: Изборът да се използват възприятия
за детството на възрастните хора е в съответствие с методологията
на Канеман, която приема, че спомените и вярванията играят важна
роля при вземането на решения и дългосрочното планиране. Както
твърди Канеман: „спомените са несъвършени и податливи на
пристрастия, но единствената полза, която хората (и други
организми) могат да извлекат от личния опит, е полезността, която
запомнят. Последващите предпочитания ще се управляват от
пристрастната оценка, а не от оригиналното преживяване ".
(Kahneman et al. 1997) Затова избрахме да изследваме възприятието
на възрастните за детския им опит и връзката между тези фактори и
различните характеристики на личността. Изследванията на
Канеман са в съответствие с концепцията за интернализирани
обектни отношения, при което начинът, по който интернализираме
взаимоотношенията със значими лица полагащи грижи, вместо
върху самата връзка, влияе върху начина, по който възприемаме
отношенията по-късно в живота си. Вътрешните обектни
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отношения представляват източник на отношения, според който по-
късно в живота ще изградим моделите на взаимоотношения и
привързаност.

ГЛАВА III: СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ФАКТОРИТЕ В
РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ И ЛИЧНОСТНИТЕ ЧЕРТИ

3.1 Обектни отношения в ранна детска възраст

Обектните отношения в ранна детска възраст са свързани със
способността за грижа на майката още от самото начало. (Twenge
and Campbell 2010, Renan 2007) Winnicott (1999) твърдят, че
основите за здравето на човека са положени върху връзката между
майката и бебето през първите няколко месеца от живота му.
Функциите на самообекта на човека полагащ грижи, включват
постоянна реакция на възникващите нужди. (Orenstein 2007) Опитът
и взаимоотношенията, които човек преживява по време на ранна
детска възраст, формират така наречената „инфраструктура“ за
междуличностни отношения по-късно в живота. Изследванията
показват, че близостта на майката до бебето, физическото състояние
и актът на кърмене са хормонален катализатор, който помага за
развитието на регулаторните системи на бебето. (Weiss 2001)
Невръстното дете през повечето време е отделено от другите хора и
не получава достатъчно физически контакт, така то може да развие
различни сензорни проблеми, като трудност в регулацията, да
навреди на създаването на социални умения. Тези проблеми са
широко разпространени в нашата култура (Крауч, 2002). Теорията е
потвърдена през 80-те години от емпирични изследвания. Стърн
(2004), който изследва първоначалната връзка между кърмачетата и
техните майки през първите месеци от живота, установява, че
бебетата непрекъснато сигнализират на своите майки за емоциите
си. В една естествена ситуация майката поддържа тясна
комуникация с бебето според признаците. Недостатъчните
родителски грижи могат да причинят емоционално отчуждение,
което преминава към разстройство в идентификацията и
емоционалния процес. (Stern 2007) Изследвания показват, че майка,
която прекарва повече време с бебето си, закрепва връзката с него
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по-добре. Възниква въпросът как възприемането на тези процеси е
свързано с личностовата структура.

3.2 Организация на съвременното семейство

Днес много хора живеят по-далеч от родителите си. Освен това
жените се връщат на работа веднага след майчинството. (Botcheva
& Feldman 2004, Conkova et al 2019) Следователно за детето
понякога се грижат и други, които не са от семейството. (Marinova
2010 & Meurs 2006) В резултат на тези промени има и изменение в
стила на възпитание и емоционалната връзка между родителите и
техните деца. Според Orenstein (2007) и Solera (2018) в западната
култура родителите компенсират липсата на време с изобилие от
материални дарове и прекомерна похвала за всяка дейност на
детето, независимо от постъпката. Според тях това влияе върху
личността на децата.

3.3 Социални фактори извън семейното поведение,
допринасящи за личностното развитие

Културата играе ключова роля за формирането на родителските
стилове във всяко общество. Времето в което живеем, се
характеризира с акцент върху придобиването на знания,
потребителската култура и развитието на технологиите.

3.3.1 Игрите и игровите дейности, които естествено трябва да
заемат голяма част от времето на децата, дават възможности за
разширяване на техния репертоар от основни умения и чувство за
ефикасност (Bandura 1997). Когато нямат достатъчно свободно
време за игра, децата започват да страдат от това, което днес се
диагностицира като генерализирано тревожно разстройство и
депресия, което е от пет до осем пъти повече от това през 50-те
години. С ограничаването на възможностите за свободна игра се
наблюдава спад в съпричастността и нарастване на нарцисизма
(Грей, 2013). Стоянова (2012) показва как медиите допринасят за
образа на юношеството, като насилие срещу инициатива и
сътрудничество. В своята книга Mind Change, Greenfield (2014)
показа влиянията наа дигиталните технологии върху промяната в
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мозъка на детето, съпротивата на изкушенията, нарушенията на
дефицита на вниманието, самотата и агресивността,
раздразнителността, липса на увереност, несигурна
самоидентичност и трудности в значимите комуникации.

3.3.2 Облъчване от екрана: заедно с проследяването на
разрешителните влияния н технологиите върху мозъка, поведението
и емоциите и проблемите с изграждането на идентичността и
интерперсоналните отношения Greenfield (2014) показа и
позитивните влияния на ограничаването на времето прекарано в
медиите върху интерперсоналните отношения и усилването на
способностите за справяне с тревожността, приемането на
ограниченията, удовлетворението, усъвършенстване на свободната
воля.

3.3.3. Социална медия: Според Twenge и Campbell (2010)
социалните медии са порта за самореклама. Според Сийлс (в
Twenge & Campbell, 2010), хората могат да създадат идентичност,
която представя бляскава и нереалистична картина на себе си, чиято
цел е изкуствено повишаване на самочувствието. Младите хора в
медиите се възприемат като успешни и вълнуващи, докато в
действителност могат да бъдат вътрешно крехки и лесно раними.
Тези несъответствия сведетелстват за нарцистичната реалност, в
която живеем (Twenge & Campbell, 2010)

3.3.4 Култура на потребителите: Друг социално-
икономически фактор от средата на 20-ти век е развитието на
общество на изобилието: докато развиващата се икономика се
нуждае от работници в производствените линии, обществото на
изобилието се нуждае от потребители, които знаят да се глезят и да
харчат парите си за несъществени продукти. Рекламата апелира към
опита, че ако човекът няма „правилния“ продукт, значи не е
достатъчно добър. (Renan, 2007) През 1978 г. Кристофър Лаш
създаде концепцията за нарцистичната култура. Той идентифицира
тази култура, в която всяка дейност се определя от необходимостта
от хедонизъм и придобиването на статусни символи. (Twenge &
Campbell, 2010)
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3.3.5 Училище: Друг ключов фактор в западното
общество е училището, където децата прекарват дълги години от
живота си. Самооценката в периода на училището става
сравнителна и зависи от нивото на постиженията (Zhang et al.,
2009). Периодът на училище влияе отрицателно върху
самооценката, когато постиженията са по-ниски от очакванията на
ученика или неговата среда (Nalavany et al., 2011). Установено е, че
процентът на отпадащите в образователните системи, където има
система от оценки за измерване на постиженията, е по-висок от
отпадането в училищата, където се използват средства за
алтернативно оценяване (Smith & Thomson, 2014, Kindlon &
Thompson 2001)).

3.4 Демография

Демографските модели отбелязват връзкта между
личността и мястото на раждане, възрастта, професионалния статус,
социално-икономическата ситуация в детството и социално-
икономическия статус като възрастен. (Cai et al 2012, Jonason 2020)
Проучванита, изследващи връзката между устойчивостта и
различните демографски променливи, установяват, че
устойчивостта е равномерно разпределена между половете,
възрастовите групи и различните групи от социално-икономически
статус. Pervho (2017) установява, че устойчивостта се основава на
субективно преживения социално-икономически статус, а не на
обективна ситуация. По отношение на нарцисизма беше
установено, че индивидуалистичните общества са по-нарцистични.
Мъжете са по-нарцистични от жените. (Mathieu & St-Jean 2013, CAI
et al 2012) Жижвеещите в града са по-нарцистични в сравнение с
живеещите в селските райони. Индивидите от по-високите
социално-икономически класи са по-нарцистични от тези от по-
ниските. Нарцисизмът намалява сред по-възрастните. Колкото по-
малък е броят на децата в семейството, толкова повече са
нарцисистите. (Cai et al 2012)

Израел е страна от Близкия изток с население от 9 милиона
души, израелската култура е повлияна от културата на Близкия

изток, както и от западната култура (Dewaele & Stavans 2014) Това
се отразява чрез различни обичаи и социални профили и е следствие
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от фактът, че по-голямата част от израелците днес са имигранти или
първо поколение. Разнообразието от субкултури притежава

независими общности (Shkalim et al 2017), така че е интересен
контекст да се изследва въздействието на демографския произход
върху личността. В Израел социалните промени, които се случват,
могат да увеличат нивото на нарцисизъм: 90% от населението на

страната живее в градовете. (Sikron 1998). Процентът на тези, които
имат 13 или повече години образование, се е увеличил от 9% през

1961 г. на 49% сега. От 2000 г. насам икономическият растеж е
средно 3,3%, по-висок от този в много страни от ОИСР. Докладът
на ОИСР обаче класира Израел като държава с най-висок процент
на бедност сред своите граждани - 21% от населението на страната

живее под прага на бедността през 2016 г. (Централно
статистическо бюро и уебсайт на ОИСР в Израел 2019)

Емоционалната стабилност също е свързана с
нарцисизъм и устойчивост. Според предишни проучвания: Израел е
страна под натиск поради имиграция и постоянно напрежение в
сигурността. Установена е положителна връзка между редица
неблагоприятни събития в живота и нарцисизма (Horesh &
Stav2015. Finzy-Dottan & Cohen, 2011) Участниците, родени в
Израел, са склонни да бъдат по-емоционално стабилни от тези,
които не са родени в Израел. (Dewaele & Stavans 2014).

ГЛАВА IV: МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Цели и хипотези на изследването4.1

Основната цел на това проучване е да изследва връзката
между детския опит и личностните черти. Следвайки теоретичните
анализи на отделните конструкти и на демографските обяснения са
формулирани твърдения за детския опит.

Първоначално участниците отбелязват нивото, на което
всяко твърдение е от значение за детството им. След това се
анализират твърденията, за да се определи кои детски
преживявания имат подобен ефект, и обособят значимите фактори.
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Проучини са и връзките между обособените фактори и личностните
черти.

Формулирани са следните хипотези: 1. Съществува връзка
между развитието на нарцистични черти и личната устойчивост към
преживяванията от най-ранно детство. 2. Съществува връзка между
демографските характеристики и развитието на нарцистични черти
и устойчивост. 3. В детския опит има статистически последователни
фактори. 4.Съществува връзка между нарцистичните черти и
личната устойчивост: 5. Същестува позитивна връзка с адаптивния
нарцисизъм и отрицателна връзка с неадаптивния нарцисизъм.

4 Процедура4.2

Участниците в изследването са избрани чрез уеб
публикации и уебсайтове на социални мрежи като Facebook. Всички
включени в изследването жени бяха помолени да участват в онлайн
проучване относно връзката между отглеждането на деца и
характеристиките в зряла възраст. След получаване на
информирано съгласие, участниците бяха насочени към защитен
уебсайт, който не е публично достъпен. Времето за попълване на
онлайн проучването беше средно 20 минути. Участниците бяха
добавяни само при попълване на анкетата.

4.2 Мерки

Валидността на онлайн проучванията е установена както в
САЩ, така и в Китай (Cai et al 2008). Участниците попълват
демографски въпросник и отговарят на 60 твърдения, свързани с
възприеманото детско преживяване. Твърденията се оценяват чрез
седем степенна скалата на Likert 1 (несъгласен) до 7 (силно
съгласен).

4.4 Участници

Четиристотин петдесет и осем жени са участвали в
изследването: 54% са родени през 80-те и 25% през 70-те. От
жените 80% с 15 години образование и повече, 15% с до 12 години.
85% са родени в Израел, а 74% са с градски статус. 58% описват
икономическия си статус в детството като среден, 18% го описват
като под средния и 24% като над средния. Що се отнася до
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икономическия им статус като възрастни, 52% отчитат среден
икономически статус, 14% под средния и 24% над средния. В
първоначалната извадка имаше около четиридесет мъже, но те бяха
изключени, за да се избегне пристрастност към пола.

Възприето преживяване в детството4.5

От теоретичните източници са отделени следните
измерими променливи: Тип на раждането: естествено раждане в
болница без медицинска намеса, включително с медицинска намеса
или раждане у дома. Поредност при раждане: само едно дете, най-
голямо, средно или най-малко. Хранене в ранна детска възраст:
кърмене продължителност), заместители на кърменето. Родителско
присъствие в детството: родителите са живели заедно,
продължителност на отпуск по майчинство, престой в семейството
през първите години от живота или детски градини и ясли,
следобедни занимания, разширено участие на семейството във
възпитанието. Условия, в които децата са спали в ранна детска
възраст: спали ли са с родители редовно или от време на време,
спали са в отделна стая редовно. Възраст на посещение в първото
детско заведение или предучилищна възраст: под 6-месечна
възраст, между 6 месеца и до две години, над 2-годишна възраст.
Хранене в детска възраст: готови храни, домашно приготвени
храни, вегетарианска / веганска храна, био храни,ограничени
количества храна, диета поради здравословно състояние.
Аутсорсинг: подпомагане от частни преподаватели, емоционална
терапия, физиотерапия, трудова терапия и / лечева терапия /
лекарства. Училище: удовлетвореност от училищния социален
живот, постижения, значение на постиженията за родителите.
Медия: време прекарано пред екрана, прекарвали са по-голямата
част от свободното си време пред екраните или са играли навън с
други деца без надзор от възрастни. Емоционални
взаимоотношения: ясни граници, начини за налагане на
авторитета – повишаване на тон, използване на наказания,
предоставена свобода на децата - да правят каквото поискат, да
получават каквото поискат, учасие в домакинската работа, когато
детето е било разстроено, успокоявано ли е от родителилте, били
ли са хвалени и поощтрявани с награди, когато са били послушни,
получавали ли са подаръци само при специален повод, може ли
свободно да изразява своите желания, отговаряли на родителските
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очаквания, чуствало ли се е критикувано, родителите постоянно са
следяли постиженията.

4.6 Демографски данни и основна информация

Участниците попълниха демографски въпросник, с който
събрахме информация относно пола, възрастта, мястото на раждане,
икономическия статус, годините на образование и допълнителна
подходяща информация относно детския опит на участника и
фоновите фактори.

Участниците попълниха и въпросници свързани с
личността:

4.7 Нарцисизъм

Нарцистичен личностен въпросник -40 (NPI-40; Raskin &
Terry, 1988). Включва 40 айтема и всеки айтем се оценя с 5-
степенна скала на Ликерт (1: Категорично несъгласен с 5: Силно
съгласен) (Skvirsky, 2015). Баум и Шнит (2003) са използвали
текущата ивритска версия и са докладвали за вътрешна
последователност (алфа на Cronbach) на 0,94. В настоящата проба
вътрешната последователност е 0,90

Фостър и Кембъл (2007) предполагат, че резултатите
от NPI се разпределят по размер. Настоящото изследване разглежда
въпроса за концептуализирането на нарцисизма като качествено
измерение чрез използване на клинична мярка за нарцисизъм
веднъж като непрекъснат индекс и втори път като категорично
измерване чрез произволно изрязване на горния децил на този
индекс. Границата, която беше потвърдена в това изследване,
предполага, че неадаптивният нарцисизъм е в горните 10% от
нарцисизма във въпросника.

4.8 Характеристики на устойчивост:

4.8.1 Лична ефективност Обща скала за лична ефективност;
(Jerusalem & Schwarzer, 1992). Съдържа 10 айтема и отговорите се
оценят чрез 4-степенна скала на Ликерт. Версията на иврит от
Zeidner (1994) е използвана в предишно проучване, проведено от
Cybulsky (1997) и вътрешната консистентност (алфа на Cronbach) е
.80. Вътрешната съгласуваност на оригиналната версия на този
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въпросник варира от α = .75 до α = 90 и в настоящото изследване
също попада в този диапазон α = .88.

4.8.2 Чувството за контрол се оценява с помощта на ска̀лата за
контрол на Pearlin (PM; Pearlin & Schooler, 1978). Съдържа 7 айтема
и отговорите се оценяват чрез 7-степенна скала. Версията на иврит
от Pedut (1990) е използвана в предишни проучвания на Ben-Zur
(2003) и вътрешната консистентност варира от α = .69 до α = .80 . В
настоящото изследване алфа на Cronbach е .83

4.8.3 Оптимизмът и песимизмът са измерени с преведния на
иврит (Horowitz-Primor, 1999) ревизиран въпросник (LOT-R; Scheier
et al, 1994), който се състои от 10 айтема оценяни чрез 5-степенна
скала на Ликерт. Вътрешната консистентност (алфа на Cronbach) в
настоящата версия, преведена на иврит α = .69. Вътрешната
консистенция за всичките шест елемента от скалата варира между
.74 и .78 в предишни проучвания (Schou et al, 2004) и в настоящото
проучване α = .82.

4.9 Статистически анализ

Всички статистически анализи са извършени с  SPSS
(SPSS, Chicago, IL). Проведена е еднопосочна ANOVA със скала на
нарцисизъм за всички категориални променливи и корелационен
анализ за всички непрекъснати независими променливи. И накрая,
беше извършен поетапен анализ на множествена регресия, за да се
изследват значими предиктори на мащаба на нарцисизма.
Независимите променливи за включване са тези, които показват
статистически значима връзка със скалата на нарцисизма от
ANOVA и корелационни анализи, проведени по-рано.

4.10 Факторен анализ

Участниците посочиха нивото, на което възприеха всяко
твърдение като релевантно на детството си, и след това ги
анализирахме, за да определим кои детски преживявания влияят по
подобен начин, за да създадат устойчиви фактори. (1) размер на
извадката, (2) вид на извличане, (3) вид на ротация и (4) техника за
определяне  броя на факторите (Costello & Osborne, 2005). Що се
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отнася до размера на извадката, Костело и Озбърн препоръчват
съотношение 10: 1 участника. Нашият въпросник съдържаше 28
елемента относно отчетените детски преживявания на участниците,
които влязоха във факторния анализ, изисквайки извадка от 280 да
бъде съобразена със съотношение 10: 1 участника. Размерът на
извадката (n = 458) беше достатъчно голям, за да се извърши
факторният анализ, със съотношение 16: 1. Всички анализи,
свързани с EFA (приложение на факторен анализ) са проведени с
помощта на SPSS.

Имайки предвид съображение две и три, съвпадащи с
препоръките на Костело и Озбърн (2005), избраният вид на извадка
беше анализът на основните компоненти с Въртене на Варимакс.
Що се отнася до четвърто съображение, Костело и Озбърн (2005)
препоръчват факторите да се избират въз основа на теорията,
метода на Кайзер и анализа на графиката. В допълнение,
настоящият анализ също използва метода на Кайзер чрез
приоритизиране на фактори със собствени стойности> 1,0. В крайна
сметка, както предлагат Костело и Озбърн (2005), е използван
анализ на графиката за скриптът, за да се осигури допълнителна
подкрепа за броя на извлечените фактори. Този метод извлича
фактори, които са над "лакътя" на кривата на графиката. По-
нататъшната неяснота в правилния брой фактори за извличане беше
разрешена чрез идентифициране на моделите, при които всички
натоварвания на фактори бяха по-големи от .30 и за които имаше
очевидно предимство в интерпретативността на факторите (Costello
& Osborne, 2005). Всички аспекти на факторния анализ бяха
проведени чрез SPSS. Критериите за включване за запазване на
точките се основават или на по-високите натоварвания, или на
теоретичното значение на предметите към определен фактор.

ГЛАВА V. РЕЗУЛАТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО
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5.1 Демографски различия между групите:

5.1.1 Възрастова група

Като дихотомична променлива: Поколение X: Субекти,
родени през 60-те или 70-те години. Поколение Y: Субекти, родени
през 80-те или 90-те. Според предишни проучвания резултатите,
използващи ANOVA, показват значителен ефект на възрастовата
група (F (1 456) = 6,54, p = .01), потвърждавайки общото твърдение,
че "поколение Y" има по-адаптивна нарцисичност, нарцистични
черти, отколкото "поколение Х".

5.1.2 Икономически статус на участниците

Икономическият статус в детството е корелиран с
резултатите от нарцисизма (F (2,454) = 6,57, p <.01) ; M (отгоре) =
2,92, p (отгоре) <.01) Резултати (M = 2,73) показват, че
разпространението на дезадаптивния нарцисизъм (водещ 10% NPI)
сред субектите, отчитащи над средния икономически статус в
детството е 14,8% (OR = 1,9 ; 95% CI = .99-3.69; p <.05, докато
разпространението сред средния икономически статус в детска
възраст е само 7.1% (OR = 0.5; 95% CI = .26 - .91; p <.05)

По отношение на икономическата ситуация в зряла
възраст, въпреки че основният ефект е статистически значим, (F
(2448) = 3,11, p <.05), сравнение пост хок, използващо HSD на Токи,
не показва значителен ефект между групите. Използвайки ANOVA,
бяха открити и разлики в средните резултати за самоефикасност.
Според икономическия статус в детството: (F (2445) = 6.84, p <.01),
като част от мултирегресионен регресионен анализ на етапи, които
определят размера на дисперсията в скалата за лична ефективност.
Икономическият статус по-нисък от средния в детството
предсказва висока лична ефективност. По отношение на
икономическия статус в зряла възраст: (F (2,439) = 14,77, p <.001),
сравнение пост хок, използващо HSD на Tukey, показва, че
високият рейтинг на лична ефективност е корелиран с над средния
икономически статус в зряла възраст.

5.1.3 Място на раждане
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Резултатите показват, че разпространението на
неадаптивните нарцисични резултати сред субектите, родени в
Израел е 11,3% (OR = 8,7; 95% CI = 1,17–64,02; p <.05), докато
разпространението на най-високите 10% NPI резултати сред
субектите, родени в различна държава е само 1,4% (OR = 0,1; 95%
CI = .02 – .85; p <.05). Не са установени значими корелации между
мястото на раждане и адаптивния нарцисизъм или устойчивост.

5.1.4 Образование:

Извън корелациите използвахме последователна
процедура за всички независими променливи на характеристиките,
за да елиминираме слабите скали една след друга, докато останаха
само значими предиктори. За да се изключат сериозни колинеарни
проблеми. Стойностите на толерантност варират от 0,72 до 1,00 и са
далеч над традиционно препоръчваните операции (0,1 и 0,5).
Следователно мулти-колинеарността в настоящите данни не е
проблем. Установено е, че неадаптивният нарцисизъм е
значително разпространен само сред субекти, които съобщават
за образование под 15 години: 15,9% (OR = 2,1; 95% CI = 1,05-
4,12; p <.05)

5.2. нарцисизъм

5.2.1 Адаптивен нарцисизъм

Проведен е корелационен анализ, за да се изследва
коефициентът на корелация (r) между средните резултати от NPI и
непрекъснатите променливи по отношение на самооценяваните
детски преживявания на участниците. Тези резултати показват, че
нарцистичната личност е в положителна корелация със степента, в
която участниците са се съгласили с твърденията „Като дете моите
постижения в училищни и следобедни занимания бяха много важни
за родителите ми“ (r (430) = .13, p < .01).

Освен това резултатите от обратната поетапна процедура в
таблица 1 показват, че общият модел е значителен (F (5,232) =
28,69, p <.001). R2 за цялостния модел показва, че 30% от
отклонението в нарцистичната личностна скала се дължи на петте
независими променливи, изброени в таблица 1.
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От тези променливи, високата степен на лична
ефективност и същност на поколение Y се оказаха най-полезни при
прогнозиране на нарцистични черти. Останалите три твърдения
относно детския опит са по-малко ефективни. Въпреки това те имат
уникален принос към модела, който надвишава всички други
променливи по своето значение при предсказване на нарцистични
черти.

Таблица 1: Анализ на многократна обратна поетапна
регресия, определящ размера на дисперсията в нарцистичната
скала на NPI:

P –
Стойност

tβСт.грешкаB

0.00011.1840.5160.0430.484Лична ефективност
0.0042.9210.1350.0740.216Поколение Y (Поколение X = 0)
0.0082.673-0.124-0.0130.035-Като дете участвах в Домакинската

работа
0.0252.2450.1030.0140.032Като дете, когато бях разстроен,

родителите ми помагаха да се утеша
0.0462.0050.0920.0140.029Като дете усещах , че не мога да

действам колкото ми се искаше

5.2.2 Неадаптивен нарцисизъм:

Анализът на коефициентите на коефициенти също беше
проведен, за да се изследват значими връзки между скалата на
неадаптивния нарцисизъм и самооценката на детския опит на
участниците. Изявлението: „Като дете моите постижения в
училищни и следобедни занимания бяха много важни за родителите
ми“ (ИЛИ = 1,4; 95% ДИ = 1,07–1,85; p <.05) беше положително
свързано с 10% от NPI скалата , но не беше включен в обратния
модел на поетапно прогнозиране.

Резултатите от обратната поетапна процедура в Таблица 2
и общия модел за прогнозиране на неадаптивни резултати от
нарцисизъм са значителни (R2 = .31, χ2 (5) = 57.27, p <.001). В
съответствие с предишни констатации по отношение на
непрекъснатата скала на NPI, беше установено, че високата степен
на лична ефективност е положително свързана с най-добрите 10%
резултати от NPI и най-полезната променлива при прогнозирането.
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Останалите променливи в този модел не приличат на тези от
предишния модел по отношение на непрекъснатата скала на NPI.
Обърнете внимание, че за третото твърдение в таблица 2, колкото
по-задоволителен е социалният живот на субектите през учебните
години, толкова по-малко вероятно е тя да отбележи сред
неадаптивните личностни черти на нарцисизма. Последните две
променливи в модела имат по-умерен принос към настоящия модел.
(Вижте колоната Уолд)

Таблица 2: Мултивариантният логистичен регресионен
модел, предсказващ най-добрите 10% NPI резултати:

P –
стойност

OR

(95CI)

Уолд(df=1)Ст.грешкаB

0.00019.74
(6.53-
59.65)

27.940.562.98Лична ефективност

0.0023.62
(1.58-
8.41)

9.210.431.29Като дете обикновено се хранес с
готови храни (No=0)

0.0050.73
(0.59-
0.91)

8.010.110.31 -Социалният ми живот в училище беше
(1=незадоволителне...7=задоволителен)

0.0271.31
(1.03-
1.66)

4.920.120.27Като дете ми помагаха физиотерапия,
професионална \ речева терапия

0.0438.42
(1.07-
66.47)

4.081.052.13Място на раждане: Израел (друго място
= 0)

психическа устойчивост:Фактори на устойчивост5.3

5.3.1 Самоефективност: Лична ефективност

резултатите показват, че самоефективността е позитивно
свързана със степента, в която участниците са се съгласили с
изявлението „Като дете моите постижения в училище и
следобедни занимания бяха много важни за родителите ми“
(r(430) = .15, p < .01) и отрицателно корелира със степента, в
която участниците се съгласиха с твърдението „Като дете
родителите ми ограничиха часовете ми пред екрана“ (r(435) = -
.11, p < .05) Друга изключителна променлива, за която е установено,
че значително корелира с резултатите за самоефективност, са
докладите на участниците относно начина, по който са държани
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като бебета (F (2,446) = 3,27, p <.05), но пост хок сравнение,
използващо HSD на Tukey не показа значим ефект между групите.

R2 за цялостния модел показва, че 47% от дисперсията в
скалата за самоефективност се отчита от четирите независими
променливи, изброени в Таблица 3. Резултатите от обратната
процедурата показват, че общият модел е значителен (F (4,298) =
66,51, р <.001). За да изключим сериозни проблеми с
колинеарността й направихме анализ. Стойностите на коефициента
на вариация на инфлация (VIF) за ковариатите варират от 1,00 до
1,45. Тези стойности са доста под препоръчителните гранични
стойности (2, 5 или 10). Освен това стойностите на допустимото
отклонение варират от 0,69 до 1,00 и са много над традиционно
препоръчителните гранични стойности (0,1 и 0,5). Следователно
мултиколинеарността в настоящите данни не е проблем.

Таблица 3: Анализ на многократна обратна регресия,
определящ размера на дисперсията в скалата за
самоефективност:

P –
стойност

tβСт.
грешка

B

0.0009.9270.5020.0250.252Чуство за контрол
0.0004.8900.2480.0320.159Оптимизъм
0.0102.5980.1100.0590.153Под средния икономически статус в

детството
0.0302.187-0.093-0.015-0.032-Като дете родителите ми ограничаваха

часовете пред екрана
5.3.2 Чуство за контрол

Установена е положителна връзка между съобщеното чувство
за контрол и твърденията: Като дете един от родителите беше
вкъщи с мен, когато се прибирах от училище. (r (445) 101, p
<0,05) Както и твърдението: „Като дете участвах в различни
следобедни занимания“. (r (445) 138, p <0,01) И също така: „Като
дете моите постижения в училище и в гимназията бяха много
важни за родителите ми“. (r (421) 121, p <0,05).

Резултатите от обратната процедура в таблица 4
показват, че общият модел е значителен (F (5,320) = 64,79, p <.001).
R2 за цялостния модел показва, че 50% от дисперсията по смисъла
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на мащаба за контрол се отчита от петте независими променливи,
изброени в таблица 4.

Таблица 4: Анализ на многократна обратна регресия,
определящ размера на дисперсията в скалата на Чуство за
контрол

p-
стойностtβСт. грешкаB

0.00010.2980.4770.0920.952Самоефективност

0.0006.0360.2790.0590.356Оптимизъм

0.007-2.705-0.1090.126-0.340
Под средния икономически статус в
детството

0.0342.1250.0840.0240.051Постиженията ми в училище бяхаж

0.0362.1060.0840.0860.181Предпочитам начина, по който израснах

5.3.3 Оптимизъм:

Резултатите показват, че е намерена положителна връзка
между нивата на оптимизъм и твърденията: „Като дете един от
родителите беше с мен вкъщи, когато се прибирах от училище“
(r (447) = 113, p <0,05) ) и корелира със степента, в която
участниците се съгласяват с твърдението: „Като дете можех да
правя това, което исках“ (r (350) 105, p <0,05) и „Като дете
правилата и границите у дома бяха ясни "(r (397) 127, p <0,05)
Колкото по-точно е твърдението, толкова по-високи са нивата на
оптимизъм.

Резултатите от обратната стъпкова процедура в Таблица
5 показват, че общият модел е значителен (F (5,320) = 50,68, p
<.001). R2 за цялостния модел показва, че 38% от дисперсията в
LOT-R (Ревизиран тест за ориентация в живота) скала се отчита от
петте независими променливи, изброени в таблица 5.
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Таблица 5 : Анализ на многократна обратна регресия,
определящ размера на дисперсията в ревизирания тест за
ориентация на живота (LOT-R)

P –
стойност

tβСт.
грешка

B

0.0007.1630.3610.0390.282Чуство за контрол
0.0005.7160.2890.0790.452Самоефективност
0.0013.5070.1360.0210.073Като дете родителите ми ограничаваха

часовете пред екрана
0.0062.775-0.107-0.0230.064-Като дете разширеното ми семейство се

занимаваше с възпитанието ми
0.0162.4160.0930.0680Бях държан според желанието

5.4 NPI асоциации със самоефективност, чувство за контрол и

оптимизъм на LOT:

Таблица 5.6: Средна стойност, стандартно отклонение и

матрица на корелация на общия резултат на NPI (N = 447-458)

NIPSD
0.5(***)0.540.09самоефектривност

(***)Корелацията е значителна на ниво .001 (двустранна).

Потвърди се хипотезата, че резултатите от NPI биха имали
значими връзки със самоефективността (r (449) = .50, p <.001)
Отчетените корелации са корелации с нулева поредност със среден
резултат на NPI.

5.5 Извличане на фактор

Резултатите от факторния анализ бяха получени чрез
многоетапен преглед на данните. Първо, когато се разглеждат
стойностите в завъртената матрица, девет фактора имат стойности>
1.0. Въпреки това, както е представено в графиката на скрипта,
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показана на фиг. 5.1, само шест фактора се намират като
позиционирани над първото прекъсване и само три над второто
прекъсване. Поради това несъответствие в резултатите,
интерпретируемостта на трифакторния модел беше сравнена с тази
на шестфакторния модел.

Фиг.5.1. График на скрипт в резултат на проучвателния факторен анализs

От 44-те елемента в оригиналния въпросник, някои
елементи бяха изключени, а крайната скала използвана за анализ на
проучвателни фактори (EFA). Както може да се види в таблица 1-2,
има 19 елемента от 28, които са останали непокътнати и са влезли в
трифакторното решение и 26 елемента, които са влезли в
шестфакторното решение. Зарежданията със знак минус показват,
че точката има противоречива конотация (обратна позиция) спрямо
съответния фактор или други елементи, заредени под този
конкретен фактор. При сравняване на зарежданията на точките
между трифакторния и шестфакторния модел, те обикновено са
равни; средната разлика в абсолютните стойности на
натоварванията между двете решения е .05 (Max. Gap = .13).
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Избрахме да представим тук също така високо съгласувания модел
на трите фактора, както и по-малко последователния модел на шест
фактора, който показва корелации с разгледаните личностни
въпросници.

Таблица 5.5 Трифакторно решение

19 точки F1/3 F2/3 F3/3

Като дете, прекарвах поне 3 часа на ден пред екрана .82

Като дете, прекарвах по-голямата част от свободното си време
пред екрана

.77

Като дете чувствах, че не мога да се движа толкова, колкото имах
нужда

.67

Като дете, моето семейство обикновено беше (1 Вкъщи към 7
навън)

-.63

Като дете ми беше позволено да играя навън с други деца без
надзор от възрастен

.59

Като дете, родителите ми ограничаваха часовете пред екрана .48

Постиженията ми в училището бяха (1 Под средните към 7 Над
средните)

.76

Социалният ми живот в училище беше (1 Незадоволително към 7
Задоволителен)

.63

Като дете, когато се държах добре, получавах подаръци като
награда

-.59

Като дете, не получавах подаръци без специален повод -.50

Като дете, аз бях подпомаган от физиотерапия, трудова терапия и
/ или говорна терапия

.50 .43

Като дете чувствах, че ме хвалят -.49

Като дете участвах в домакинската работа .45

Като дете можех да правя каквото си искам. .62

Като дете, аз бях на лекарства .59

Като дете правилата и границите у дома бяха ясни .57
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Таблица 5.6 Шестфакторно решение

Като дете, аз чувствах, че ме критикуват -.54

Като дете, можех да изразя желанията си. .48

Като дете, бях подпомаган от емоционална терапия .41 .47

26 точки F1/6 2/6F 3/6F 4/6F 5/6F 6/6F

прекарва най-малко 3 часа на ден пред екрана .79

не можех да се движа толкова, колкото имах нужда .76

Прекарах повечето от свободното си време пред екран .74

играех навън с други деца без надзор от възрастен .69

семейното ми занимание обикновено беше навън -.62

постиженията в училището .75

Социалният ми живот в училище .70

когато се държах добре, получавах подаръци като
награда

-.62

Бях подпомаган от емоционална терапия. .53 .43

Бях подпомаган от физиотерапия, трудова терапия и / или
говорна терапия

.52

Чувствах, че ме хвалят -.44

Отговорих на очакванията на родителите -.43

правилата и границите у дома бяха ясни .70

Можех да правя каквото си искам. .67

Чувствах, че ме критикуват. -.54

родителите ми ми купуваха това, което поисках -.64

Участвах в домакинската работа .49 .56

Можех да изразя желанията си. -.51
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и взаимовръзки междуимена на фактори:5.7Таблица
факторите на възприятията от детството с нарцистичните
черти и устойчивостта. Факторна надеждност и корелационна
матрица на трифакторен модел

(***)Корелацията е значителна на ниво .001 (двустранна). (**) Корелацията е
значителна на ниво .01. (*) Корелацията е значителна на ниво .05.

Таблица 5.8: имена на фактори и взаимовръзки между
факторите на възприятията от детството с нарцистичните

Родителите ми постоянно следяха постиженията ми. .51

Бях в чужбина -.57

Помагаха ми частни учители. .56

Бях подпомаган от лекарства .50 .53

моите родители ограничаваха часовете пред екрана -.48 -.49

когато бях разстроен, родителите ме успокояваха .77

родителите ми трябваше да крещят и да ме наказват, за
да наложат авторитет

.70

Не съм получавал подаръци без специален повод. -.44 -.50

Трифакторен модел Alpha Самоеф
ективно

ст

Чуство за
контрол

LOT-R Total
NPI

F3.1: Възприет заседнал начин
на живот

.80 -.06 -.03 .02 -.01

F3.2: Възприето
сътрудничество с действащи
норми и съдействие от
експерти

.76 .04 .06 -.04 .02

F3.3: Възприемано
емоционално благосъстояние

.75 .00 .01 .10(*) .04
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черти и устойчивостта. Факторна надеждност и корелационна
матрица на 6-факторен модел

Total
NPI

LOT-RЧуство
за

контрол

СамоефективностAlphaмодел на
факторите6

.04.03.01.00.82Възприет заседнал
начин на живот
(F6.1)

-.05-.01.06.03.83Възприето
сътрудничество с
действащи норми и
помощ от експерти
(F6.2)

.09.12(**).06.07.59Възприемано
емоционално
благополучие (F6.3)

.03.01.10(*).14(**).55Възприемано
подчинение на
строга дисциплина
(F6.4)

.10(*)-.05-.01.00.48Възприемана
практическа помощ
(F6.5)

.11(*)-.02.02.02.65Външна
емоционална
регулация от
родителите (F6.6)
(***)Корелацията е значителна на ниво .001 (двустранна). (**) Корелацията е
значителна на ниво .01. (*) Корелацията е значителна на ниво .05.

Както е представено в таблица 5.6. се вижда, че всички
фактори в 3-факторния модел имат достатъчно добра вътрешна
последователност. (Алфа на Кронбах) Независимо от това, 3-
факторният модел създава само една значима асоциация. 6-
факторният модел създава по-значими асоциации, но повечето от
тях имат лоша вътрешна последователност. Както валидността на
конструкцията, така и факторната структура на откритите фактори
са задоволителни. Тъй като това е първият опит за трансформиране
на теоретичните променливи в емпирични твърдения, ние
представихме двата модела, които са задоволителни по отношение
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на структурата и валидността, за да позволят по-нататъшни
изследвания на различни групи да изследват качеството на
моделите и да разберат кой модел е за предпочитане.

ГЛАВА VI. ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

Данните в Израел изглежда съответстват на данните от
изследванията в други национални извадки. Изводите са в
съответствие с изследователските хипотези. Първо, изследванията
показват, че има два вида нарцисизъм, които се различават
статистически и етиологично. Изследването предоставя емпирични
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доказателства, че адаптивният нарцисизъм е културно обоснован и
степента му се увеличава с годините (поколение Y срещу поколение
X) в сравнение с патологичния нарцисизъм, корелиран с други
характеристики, както в детска, така и в зряла възраст.
(Етиологични и прогностични)

Както се вижда от приложената първа диаграма,
насърчаването на постиженията от родителите е силно свързано
като характеристика на детството при повечето участници.
Родителите се опитват да доведат детето си до положителни
постижения, които ще ги развият като възрастни и ще им помогнат
да придобият независимост и да преодолеят кризи. Но понякога
вместо това детското остава дори в зряла възраст: зависими,
безотговорни и взискателни. Подобни събития са все по-често
срещани в западната култура и са свързани с нарцистични модели.
Превантивната психология се стреми емпирично да проследи
формирането на модели, за да доведе до промяна, дори преди да се
развият. (Toulan and Dodge 2009) Следователно, за да разграничим
устойчивостта и риска и да създадем приложен извод, трябва да се
съсредоточим върху това, което различава неадаптивния
нарцисизъм, адаптивния нарцисизъм и устойчивостта. Втората
диаграма показва какво е различното в различните личностни черти.
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разграничават различните личностни черти:

FIG.6.1 Общо за групите с личностни черти
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Фиг. 6.2 Разграничението се открива между трите различни
групи личностни черти.

В това проучване имаме добър пример за диалектиката на
риска и устойчивостта на Шахар и колеги (2012): когато
отрицателните събития в живота могат да бъдат източник на
устойчивост при определени условия. От друга страна,



32

положителните събития в живота всъщност могат да бъдат рискови
фактори. И твърдението на Шири (2008) за посттравматичен растеж

6.1 На пръв поглед положителните събития в живота е
установено, че са свързани с неадаптивни черти

6.1.1 Икономически статус: Подобни резултати между
нарцисизма и социално-демографските характеристики са
установени и в други страни, според които икономическата
ситуация в детството е по-добра: неадаптивният нарцисизъм се
увеличава. (Cai et al 2012) В нашето проучване първата група от
десет процента във нарцистичния въпросник показва корелация с
над средния икономически статус в детството, но средно с по-малко
от 15 години училище. Можем да видим мярка за трудности при
приспособяване и функциониране, свързана с тези личностни черти.
Докато икономическият статус по-нисък от средния в детството
предсказва висока самоефективност. По отношение на
икономическия статус в зряла възраст: висок резултат за
самоефективност е корелиран с над средния икономически статус в
зряла възраст. Може би онези, които не разполагат с финансови
ресурси, разчитат само на собствените си качества и поради това е
установен по-висок собствен капацитет сред тези с по-нисък
икономически статус.

6.1.2 Имиграция: Изненадващо беше установено в това
проучване, че местните жители на страната показват значително
повече неадаптивен нарцисизъм от имигрантите, които не са родени
тук. Възможни посреднически променливи между миграцията и
спада в неадаптивния нарцисизъм: нисък икономически статус,
който може да характеризира имигрантите (Dewaele & Stavans 2014)
или участниците, които не са родени в страната, са от незападни
култури: Източна Европа или Африка. В тези страни начинът на
отглеждане на деца и бебета е различен и разликите в развитието на
нарцистичните черти могат да бъдат свързани с това. Вижте раздел
6.2

6.2 Поддържащи растежа фактори, отразени от втората
диаграма:
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6.2.1. Физически контакт с полагащия грижи: Западната
култура се характеризира с по-малко физически контакт с бебета,
денем и нощем в сравнение с други култури. Липсата на физически
контакт причинява по-високи нива на стрес. Непрекъснатият
контакт според нуждите на бебето е основата за способността за
регулиране (Winnicott 1960, Crouch 2002, Lincoln 2004) от данните
от изследването: Физическият контакт е свързан с оптимизма.
Времето, което родителите прекарват с детето си, е свързано с
оптимизма, както и с чувството за контрол.

6.2.2 Родителите помагат с емоционалната регулация: Когато
родителят помага на детето да се отпусне, то може да усвои това
действие и да разработи механизъм за саморелаксация. Освен това
емоционалната отзивчивост е положителен модел за съпреживяване
с другите. Според McWilliams (2011) тези с нарцистични лишения
се нуждаят от външна помощ за регулиране. Фактор 6, който е
значително свързан с нарцисизма, се занимава с това. Участниците
в неадаптивната група за нарцисизъм може да са имали нужда от
родителска помощ за регулиране на емоциите, но не са я получили,
което е засилило компенсаторните нарцистични модели.

6.2.3. Ясни граници: Когато границите са ясни, широки или
тесни, твърди или гъвкави, те допринасят за положително развитие.
Виж Корелации в Таблица 5.8: Фактор 3 (с оптимизъм и фактор 4,
корелиран със самоефективност и чувство за контрол.)

6.2.4 Помагане с домакински задължения: Участието в
домакински задължения, доколкото е възможно на различни
възрасти, помага да се развият умения и чувство за стойност и
принадлежност. Gorgett (1998) отбелязва, че участието на децата в
домашните задължения допринася за образованието за
независимост и удовлетворение. Фактор 2 се занимава с деца, които
са успели в академичен и социален план и са участвали в
домакински задължения, без пряк натиск от техните родители.
Участниците, които са получили значителна оценка по Адаптивния
индекс на нарцисизма, съобщават, че не са били задължени да
помагат в домакинските задължения през детството си.
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6.2.5 Изнесени грижи от специалисти: Фактори 2, 3 и 5.
Съществуват редица препратки към множеството лечения:
Специалисти, които помагат на детето. Но е установена значителна
корелация само за тези, които са получили най-високите 10% от
теста NPI. Затрудненията в развитието на детето могат да показват
трудности дори в зряла възраст. Второто възможно обяснение е
потребителската култура. Тези участници също съобщават за по-
високо от средното финансово състояние в детството си. Възможно
е някои от ролите, приписвани на родителите, да бъдат културно
прехвърлени на експерти. Според Orenstein (2007): Работата на
пълен работен ден на двамата родители допринася за нивото на
финансовите доходи, но те са по-малко време у дома и децата
получават някои от родителските грижи от експерти.

6.2.6 Време пред екрана: Въпреки че участниците са
родени през миналия век те често са прекарвали врме пред екрана,
липсвало е движение и са стоели вкъщи въпреки възможността да
играят навън. Тази констатация е в съответствие със съвременните
културни тенденции. Ще бъде интересно да се проучи
допълнително този фактор по отношение на местните жители на 21
век. Липсата на ограничение на времето пред екрана е свързана с
неадаптивния нарцисизъм и опита на самоефективността.
Оптимизмът обаче е свързан с ограничението на времето прекарано
пред екрана.

Превантивни препоръки: Ние ще разделим нашите препоръки
според възрастта: да предоставим на бебето в предвербалния
етап всичко от което се нуждае. Бъдете с бебето в неговото
собствено темпо и според неговите нужди (физически контакт,
храна и режим на сън). За разлика от тях, децата се развиват чрез
опит за успех в различни области, а не само в областта на
образованието. Препоръчително е да ги оставите да участват в
домакинската работа, за да насърчите независимостта им, да се
доверят в способностите си, а не да правят неща, които могат да
правят и сами.

Ограничения на изследването: Що се отнася до въпросниците
за самоотчитане: въпроси с конвергентна валидност по отношение
на индивидуалната интерпретация на всеки от предметите. Поради
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анонимността на изследването не е възможно да се върнем при
респондентите, за да проверим надеждността като стабилност.
Дискриминационното валидиране: как респондентите отговарят на
въпросниците, възприемат себе си и детството си. Както отбелязват
Tweng и Campbell (2010), съществува основно пристрастие, което е
част от нарцистичната личностна структура на начина, по който
хората с нарцистични черти възприемат връзката си със
заобикалящата ги среда и своята устойчивост. Това може да отслаби
произтичащата връзка между нарцисизма и устойчивостта. Според
Канеман (1997) това, което влияе върху развитието, е онова, което е
било интернализирано, а не това, което наистина се е случило.
Освен това може да има допълнителни променливи, които не са

били включени в изследването, но са повлияли на резултатите от
него. Участниците в проучването не са били избрани на случаен
принцип от групата, но са били доброволци за изследване след
заявка в социалните медии. Въпреки това, поради хетерогенното
разпределение на различните индекси, изглежда няма проблем да се
обобщят резултатите от изследването.

Препоръки за бъдещи изследвания

От настоящото проучване и неговите констатации някои
възможни бъдещи насоки за изследване са изведени от
ограниченията на вътрешната валидност на настоящото проучване,
от разширяване на полето за задълбочено обследване на
допълнителни области. Ето няколко препоръки за бъдещи насоки за
изследване. Препоръчително е да се изследват тенденциите, които
се появяват в това проучване сред участниците, родени през 90-те и
2000-те. Предсказуемостта ще се увеличи, ако тестваме чрез
надлъжни изследвания: Наблюдение на децата докато пораснат и
след това, проследяване на личностните им черти в зряла възраст и
начина, по който се справят с домашните задължения. В обобщение,
тези характеристики изглеждат периодични и се отнасят до
социалните конвенции и приоритети. Напредъкът в теоретичните
изследвания по темата ще спомогне за по-нататъшното разбиране
на личностните черти, често срещани в съвременната култура, и
възможността за намаляване на функционалните и емоционални
затруднения.
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Приноси на изследването

Разширява разбирането върху етиологията на нарцисизма и чертите
на устойчивост и предоставя превантивни препоръки за намаляване
на неадаптивните черти.

• Препотвърждава присъствията на два вида нарцисизъм,
които се различават статистически и етиологично.
Изследването предоставя емпирични доказателства, че
адаптивният нарцисизъм е културно обоснован и степента
му се увеличава с годините (поколение Y срещу поколение
X) в сравнение с патологичния нарцисизъм, корелиран с
други характеристики, както в детска, така и в зряла възраст.
(Етиологични и прогностични).

• Създадени са два възможни модела на фактори, състоящи се
от твърдения, извлечени от теоретичните изследвания и е
установена статистическа съвместимост. От шест-
факторния модел два са в значителна корелация с
нарцистичните черти: и двата се занимаваха с
необходимостта от външна помощ, практическа помощ и
помощ с емоционална регулация.

• Установено е, че два други фактора в същия модел са
свързани значително с характеристиките, съставляващи
масива на устойчивост в това проучване. Възприеманото
емоционално благополучие е значително свързано с
оптимизма, докато възприеманото подчинение на строга
дисциплина е значително свързано със самоефективността и
чувството за контрол.

• Резултатите от проучването са в съответствие с твърденията
на Shahar (2012) и Shiri (2008), които се занимават с
диалектичен подход между риск и устойчивост или
посттравматичен растеж: Когато се установи, че житейските
обстоятелства, които се считат за по-привилегировани, са
свързани с черти на неадаптивния нарцисизъм. В сравнение
с обстоятелствата, считани за по-тежки, за които е
установено, че корелират с чертите на устойчивост.



37

• Предложени са практически препоръки за намаляване на
дезадаптивните характеристики. Препоръките са извлечени
от прогнозните модели на обратния анализ на
множествената регресия, както и от модела на факторния
анализ, за който е установено, че е свързан с устойчивостта.
Изведените препоръки потвърждават разбиранията на
Shahar (2012), за връзката между поддържащите фактори и
постигането на устойчивост при тежки обстоятелства.
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