УВОД
Изборът за тема на настоящата дисертация се породи в резултат на 8-годишната ми
практика като психолог в отдел „Закрила на детето”, където повече от половината от децата,
които консултирах, бяха осиновени. Въпросът защо е толкова голям процентът на
осиновените деца с психологични проблеми силно ме вълнуваше. Тогава в България почти
нямаше никаква информация за спецификите на осиновяването в психологичен и социокултурен план. Литературата в световен мащаб обаче изобилстваше от книги и научни
изследвания, които даваха отговори на въпросите какво се случва в психиката на
осиновените деца и защо те са предразположени към проблеми на емоционално,
поведенческо, социално и когнитивно ниво.
Широко разпространено в обществото е мнението, че осиновените деца по нищо не се
различават от всички останали деца. От една страна, осиновените деца са деца като всички
останали, но от друга, те носят в себе си „първичната рана” от изоставянето от биологичната
им майка. Съвременните автори установяват, че именно в преживяването на изоставяне и
разкъсването на връзката майка-дете се крие ключа към разбиране на голяма част от
проблемите на осиновените (Verrier, 2003; Brodjinsky, 1990; Lifton, 1984). За родителите
осиновители е изключително трудно да приемат идеята за тази т.нар. „първична рана”.
Много от тях са склонни да отричат съществуването на травма от изоставянето, както и
редицата последствия, които това преживяване носи след себе си. Сякаш подсъзнателно
осиновеното дете е еманация на всички неосъществени копнежи на родителите си – от него
се очаква да запълни празнотата в живота им, да излекува тяхната собствена рана от
невъзможността да имат свое биологично дете. В силния стремеж това да се случи,
осиновителите често забравят, че осиновеното дете е дете с история, която е започнала много
преди то да се появи в техния живот. Опитите тази история да бъде изтрита, прикрита,
разказана само от части или доукрасена, нарушава комуникацията между детето и
родителите му.
Нарушената комуникация с детето им е най-голямото предизвикателство в живота на
осиновителите – предизвикателство, което ако не бъде овладяно на време, води до сериозни
конфликти, бягства от вкъщи, в най-тежките случаи до разсиновяване. Именно поради тази
причина избрахме настоящата дисертация да се фокусира върху стресът, който преживяват
родителите на осиновените деца. Решихме обект на изследване на дисертацията да бъдат
родителите, а не децата, тъй като когато говорим за комуникация родител-дете, родителят е
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този, който носи отговорността, от него се очаква да бъде по-зрелият, по-осъзнатият,
способният да разбира и разрешава проблемите.
Настоящата дисертация се опитва да запълни липсата от информираност в България
относно специфичните особености на осиновените деца и стресът, който преживяват
неговите осиновители. Изследвайки стреса при родителите на осиновените деца, си
поставяме за цел да анализираме отношенията между родителят и детето, да се опитаме да
установим къде се нарушава комуникацията по между им, какво допринася за този
дисфункционален модел на общуване. Надяваме се настоящата дисертация да постави
началото на бъдещи научни търсения в областта на осиновяването, да способства за
промяната на социалните практики и да подпомогне бъдещите и настоящи осиновители в
техния път към едно осъзнато родителстване.
РЕЗЮМИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Настоящата дисертация е структурирана в три глави: теоретичен обзор на
литературата и изследванията на стреса в областта на осиновяването, постановка на
изследването, резултати от изследването и интерпретация, с увод, заключение, цитирана
литература и приложение.
Първа глава „Психологични проблеми на осиновените деца и техните родители” се
състои от 4 параграфа, които представят основните акценти в областта на психологията на
осиновяането.
Първият параграф „Осиновяването като социално-психологичен и културен
феномен” проследява възникването и развитието на явлението „осиновяване” от древността
до наши дни (Sorosky, Baran & Pannor, 1978; Howe, 1997; Brodzinsky, 1984, 1990, 1993).
Във

втория

параграф

„Триъгълникът

на

осиновяването”

осиновяването

е

представено през погледа на трите участващи страни в него: биологичните родители,
осиновителите и осиновеното дете.
Потърсени са възможните причини, поради които биологичните родители изоставят
децата си, техните собствени емоционални реакции преди и след изоставянето. Отбелязано е
също нежеланието и страховете на бъдещите родители да разкриват на децата си онази част
от житейската им история, свързана с биологичното им семейство (Sorosky, Baran & Pannor,
1978; Kirk, 1964; Nickmann, 1985; Grotevant, 1997,1999).
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Специално внимание е отделено на психичната реалност на осиновителите – раните
от невъзможността да имаш собствено родено биологично дете, опитите да се справят с тази
загуба, решението за осиновяване, появата на осиновеното дете в дома им, различните
предизвикателства пред тях като родители във всеки един етап от детството (Miall, 1987,
1996; Raval, 1987; Hajal & Rosenberg, 1991).
Направен е опит за систематизиране на ключовите акценти от психичния свят на
осиновеното дете: „първичната рана” от изоставянето и загубата на биологичната му майка,
различните възможни реакции на това изоставяне и ефектите от последващата
институционализация. Подчертано е също желанието на осиновеното дете да знае истината
за своя произход и да разреши загадките около своето раждане, формирането на идентичност
при наличие на две двойки родители (Verrier, 1994, 2003; Lifton 1988, 1994; Fahlberg, 1994).
Третият параграф „Основни психологични подходи към осиновяването” представя
базисните психологични парадигми в областта на осиновяването: биологичната перспектива,
психодинамичната перспектива, теорията на привързаността, парадигмата на семейния
подход и теорията на Дейвид Броджински за стреса от осиновяването и начините за справяне
с него (Brodzinsky, 1990, 1993, 1997; Kopp, 1983; Brinich, 1990; Wider, 1977; Nickmann, 1985;
Howe, 1998, 2003; Reitz & Watson, 1992).
В четвъртия параграф „Стресът при осиновените деца” осиновяването е разгледано
през погледа на детето като явление, свързано с определено ниво на стрес. Представени са
основите на психологичните концепции за стреса, както и е направен сравнителен анализ на
стреса от загубите при осиновяване, смърт и развод на родителите. Разгледан е в детайли
моделът на Дейвид Броджински за стреса от осиновяването и начините, по които
осиновените деца се справят с него (Brodzinsky, 1990, 1993, 1997).
Втора глава „Постановка на изследването” включва 5 параграфа, посветени на
изследването на стреса при родителите на осиновени деца.
Първият и вторият параграф представят съответно теоретичния модел и
постановката на изследването. В трети, четвърти и пети параграф са формулирани
съответно целите, задачите и хипотезите, описани са извадката и метода на изследване.
Изведени са психометричните характеристики на изполваната методика.
Трета глава „Резултати от изследването и интерпретация на резултатите” е
структурирана в 3 параграфа, които представят основните анализа на стреса при родителите
на осиновените деца. Последният параграф „Интерпретация на резултатите” съдържа
анализите, обсъждането и обобщението на резултатите от емпиричното изследване.
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1. ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Моделът на Абидин за родителски стрес. Много голяма част от изследванията в
областта на осиновяването са насочени към проблемите на осиновените деца (Brodzinsky,
1987, 1990). Значително по-малко са изследванията върху стреса на техните родители и как
те преживяват предизвикателствата, свързани с осиновеното си дете. Много възможности за
анализ на стреса при родителите на осиновени деца предлага моделът на Абидин за
родителския стрес (Abidin, 1983).
През 70-те години на 20 век Ричард Абидин разработва свой модел за родителския
стрес, който се фокусира върху стреса във взаимоотношенията на родителите с децата им
(Abidin, 1983). За създаването на своя модел, Абидин се базира на системният подход в
психотерапията, където семейството се разглежда като система, съставена от отделни
членове, които са в постоянно взаимодействие и интеракции по между си. Освен системният
подход, Абидин също така взима под внимание и откритията на редица изследователи, които
също доказват съществуващата реципрочност в системата родител-дете (Ainsworth, Blehar,
Waters and Wall,1978; Goodman and Cameron, 1978; Holmes and Masuda, 1974; Moos, 1974).
Вече не е възможно детето да бъде възприемано като бяла дъска, оформяна изцяло от
житейските преживявания. Само по себе си, детето участва

със своите качества и

темпераментови диспозиции в интеракциите с родителите си, а тези интеракции от своя
страна са реципрочни.
Абидин отбелязва, че родителския стрес е различно понятие от стреса по принцип.
Той смята, че родителският стрес е специфично обвързан с ролята на различни фактори,
свързани с родителството – например как родителят възприема отношенията с детето си,
чувства ли се приет, подкрепян и обичан, как възприема родителската си роля и др. (Abidin,
1983). Теоретичният модел на Абидин разглежда родителският стрес като функция, пряко
зависеща едновременно от характеристиките на детето и характеристиките на родителя (вж
фиг.1). Абидин формулира понятието „родителски стрес” като поле на активно
взаимодействие между детето и родителя. Всяка особеност в поведението на детето влияе
върху родителя, и обратно, всяка особеност в поведението на родителя влияе върху детето,
като съответно родителският стрес отразява пряко нивото на взаимодействие, пълноценност
и удовлетвореност в системата родител-дете. Когато отношенията между родителят и детето
му са добри, родителският стрес е нисък. Когато има някакъв проблем в отношенията
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родител-дете, проблем в комуникацията, проблем само при детето, проблем само при
родителя, това пряко се отразява на родителския стрес, който става висок.
Моделът на Абидин за родителския стрес впоследствие служи за основа на други
теоретични разработки в системата родител-дете, като например транзакционния модел за
развитието (Sameroff, 1990, 2003). Терминът „транзакционен” е използван за обозначение на
реципрочното взаимодействие между детето и родителя – т.е техните взаимоотношения
зависят не само от родителското поведение и характеристики, но и от поведението и
характеристиките на детето (Sameroff, 1990, 2003). Например трудният темперамент на
детето може да повлияе върху времето, което родителят прекарва с детето си или върху
взаимоотношенията му с него, поради по-малкото удоволствие и по-голяматa фрустрация от
страна на родителя. (Sameroff & Fiese, 1990). По този начин и родителят, и детето взаимно
могат да променят и оформят своите взаимоотношения (Belsky, 1984).

РОДИТЕЛСКИ СТРЕС

Компетентност

Хиперактивност
Депресия
Раздразнителност
Привързаност
към детето
Адаптивност
Усещане за
ограниченост

Приемане на
детето

Подкрепа от
партньора

Подкрепа на
родителя

Изисквания към
родителя

Изолираност

Фигура 1. Теоретичен модел на Ричард Абидин за
родителския стрес и детерминантите на дисфункционалното
родителстване

Здравословно
състояние
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Характеристиките на детето, които Абидин включва в своя модел за родителския
стрес на базата на горецитираните изследвания, са:
Хиперактивност. Тази характеристика включва прояви като прекалена активност,
разсеяност, ниска концентрация на вниманието, трудности при детето да слуша, да довършва
започнатото.
Раздразнителност. В модела на Абидин това е склонността на детето към честа смяна
на настроения, чести прояви на плач, отчуждение, склонност към дълго и продължително
сърдене, преобладаващи периоди на тъга, депресивни емоции.
Адаптивност. В теоретичния модел на Абидин това е способността на детето да се
справя с промени, гъвкавостта му в

преходни периоди, способността да се нагажда и

възприема лесно нова информация и преживявания, способността да преминава от едно
действие в друго, без да се разстройва.
Изисквания на детето към родителя. Тази характеристика отчита директният натиск
и изискванията, които детето отправя към родителя си (включва прояви като прекален плач и
мрънкане, изискване на специално отделено внимание, физическа прилепчивост към и
зависимост от родителя).
Подкрепа на родителя. Тази характеристика

отразява до каква степен

взаимодействието родител-дете води до позитивна афективна реакция при родителя, до каква
степен родителят се чувства позитивно подкрепен, приет и обичан от детето си.
Приемане на детето от родителя. В теоретичния модел на Абидин тази
характеристика взима предвид очакванията на родителя към

определени физически,

емоционални и интелектуални характеристики на детето и степента, в която детето ги
покрива. Включва се също и до каква степен поведението на детето се отклонява от
социалната желателност.
Характеристиките на родителя, които Абидин включва в теоретичния си модел за
родителски стрес, са:
Компетентност. Тази характеристика включва усещането на родителя, че е
„достатъчно добър” родител, знанието как да се справя с поведението на детето си,
увереността във вземането на решения, свързани с възпитанието и др.)
Депресия. Тази характеристика отразява емоционалната недостъпност на родителя за
детето му, наличието на депресивни симптоми или състояния, наличието на чувство за вина,
тъга, отчаяние, неудовлетвореност на родителя от самия себе си и от живота му, оттегляне от
родителска отговорност, неспособност за взимане на решения с асертивност и авторитет.
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Привързаност

на

родителя

към

детето.

Тази

характеристика

включва

емоционалната привързаност на росителя към детето, дали родителят се усеща свързан и
близък с него, дали разбира емоционалния свят и преживяванията на детето си, дали успява
адекватно да отговори на неговите потребности.
Отношения с партньора. Тази характеристика отразява усещането на родителя за
емоционална и физически подкрепа в отглеждането и възпитанието на детето от страна на
партньора си; разпределението на родителските роли в семейството; емоционалната близост
и свързаност между родителите; нивото на конфликт във взаимоотношенията на партньорите
по отношение на родителството.
Усещане за ограниченост. Тази характеристика отчита преживяването на родителя,
че грижите и възпитанието за детето ограничават усещането му за лична свобода и му пречат
да изпълнява другите си социални роли.
Изолираност. Тази характеристика отразява преживяванията на родителя за
самотност и социална изолираност в родителската му роля, дали и до колко се чувства
подкрепен от парньора си, разширеното си семейство, обществото като цяло.
Здравословно състояние на родителя. Тази характеристика отразява влиянието на
здравословното състояние на родителя върху способността му да изпълнява родителските си
функции.
Редица автори, които изследват значимостта на родителския стрес, отчитат един
възможен механизъм, чрез който родителският стрес и поведението на детето се свързват
(Morgan, 2002; Morgan et al. 2002). Те говорят за изначалното наличие на разминаване между
възприятията на родителя относно собствените му ресурси и реалните ресурси, които ролята
на родител изисква. Това разминаване се подсилва от негативните възприятия и нагласи на
родителя към поведението на детето им. Други ситуационни стресори (като загуба на работа,
загуба на близък, конфликти с партньора) допълнително влияят върху възприятията на
родителя и толерантността към поведението на детето му. Смята се, че комбинацията на
всички тези фактори води до евентуално дисфункционални родителски стилове и практики
(непоследователна дисциплина; липса на топлина и привързаност към детето), които от своя
страна водят до проблематично поведение у детето.
Теоретичният модел на Абидин за родителския стрес е използван за измерването на
стреса в най-разнообразни семейни системи, както и семейства в риск, като семейства с
домашно или сексуално насилие, семейства с неглижиращи майки, семейства с наркотична
зависимост, семейства с родители-тийнейджъри, семейства с депресирани родители,
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семейства с деца с различни здравословни проблеми, семейства в процес на развод,
семейства с нежелана бременност, семейства на осиновители. Именно поради широката
приложимост на Индекса за родителски стрес и поради факта, че той вече е използван за
работа със семейства с осиновени деца, ние решихме да го използваме за изследване на
стреса при родителите на осиновени деца в България.
2. ПОСТАНОВКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
В световен мащаб има многобройни изследвания върху психологичните особености
на осиновените деца, значително по-малък е броят на изследванията върху техните родители.
Именно заради това избрахме настоящата работа да се фокусира върху един аспект от
родителството на осиновено дете, а именно родителският стрес, който преживяват неговите
осиновители.
Изследванията върху осиновените деца показват, че те се различават в своето
емоционално, социално, поведенческо и когнитивно функциониране в сравнение с техните
неосиновени връстници. Изключително внимание в емпиричната литература се отделя на
повишения риск от емоционални и поведенчески проблеми при осиновените деца в резултат
от преживяното ранно изоставяне, травматичните загуби в началото на живота им, тежкия
период на институционализация и ефектите от него. Изследванията върху клинични извадки
показват преобладаващ брой на осиновени деца и подрастващи. Ако осиновените деца
представляват грубо около 2 % от населението, то осиновените деца в клиничната извадка са
между 2 и 21 %. (Canada: Jerome, 1986, 1993; Kostopoulos et al., 1988; UK: Goldberg &
Wolkind, 1992; U.S.A.: Brinich & Brinich, 1982; Goodman, Silberstein, & Mandell, 1963; Kim,
Davenport, Joseph, Zrull, & Woolford, 1988; Schechter, 1960; Senior & Himaldi, 1985).
При изследванията в неклинична среда картината е още по-сложна. Някои
изследвания показват, че няма разлика в емоционалното и поведенческо функциониране
между осиновени и неосиновени деца (U.S.A.: Borders, Black, & Pasley, 1998; Elonen &
Schwartz, 1969;Norvell & Guy, 1977; Stein & Hoopes, 1985). Други изследвания сочат значими
различия между осиновени и неосиновени деца по различни показатели, измерващи тяхното
социално, емоционално, поведенческо и когнитивно функциониране (Netherlands: Verhulst,
Althaus, & Versluis-den Bieman, 1990a; Norway: Andresen, 1992; Sweden: Bohman, 1970, 1971;
Bohman & Sigvardsson, 1979, 1980, 1990; U.S.A.: Brodzinsky, Radice, Huffman, &Merkler, 1987;
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Brodzinsky, Schechter, Braff, & Singer, 1984; Lindholm & Touliatos, 1980; Sharma, McGue, &
Benson, 1996, 1998; Zill, 1985b).
Настоящата дисертация задава въпроса как се справят родителите на осиновените
деца в България и преживяват ли те по-силен стрес в сравнение с родителите на биологично
родени деца. Моделът на Абидин за родителския стрес, който разглежда родителският стрес
като функция на определени характеристики на детето и на родителя, е особено подходящ за
изследването на взаимоотношенията и динамиката в семейството с осиновено дете. Този
модел предлага едновременен фокус върху личността на детето и личността на родителя и
дава възможност да се изследва в дълбочина къде точно се пропуква общуването в системата
родител-дете.
Характеристики на осиновеното дете. На базата на теоретичните парадигми и
проведените в световен мащаб изследвания върху психологичните особености на
осиновените деца (разгледани в глава 1), ние предполагаме, че всяка една от
характеристиките на детето, описани в модела на Абидин, при осиновените деца ще бъде поразлична спрямо характеристиките на неосиновените деца:
Хиперактивност. Хиперактивност и проблеми с концентрацията и вниманието са
постоянно наблюдавани в изследванията на осиновени деца (Beverly, McGuinness, & Blanton,
2008; Gunnar, Van Dulmen, & International AdoptionProject Team, 2007; Stevens et al., 2008 –
статията от 2011). Вероятността за проблеми с вниманието се увеличава с увеличаване на
възрастта, на която детето е осиновено (Kreppner et al. 2001; Le Mare and Audet 2002).
Диагнозата Хиперактивност с дефицит на вниманието също е често срещана сред
осиновените деца (Le Mare and Audet 2002; Miller et al. 2009). Изследователите се спират
върху различни причини за преобладаващат хиперактивност сред осиновените – някои
смятат, че хиперактивността е ефект от пост-институционалната депривация (Rutter M,
O’Connor, 2004); други се фокусират върху генетичните и мозъчни дисфункции; трети върху отношенията майка-дете и средата, в която детето е отглеждано; четвърти отдават
хиперактивността на пренатално излагане на плода на медикаменти, наркотици, вредна
среда.
Раздразнителност.

Изследванията

върху

емоционалното

функциониране

на

осиновените деца показват трудности в емоционалната регулация, негативна афективност,
склонност към гневни изблици и разрушително поведение (Moffitt & Caspi, 2001; Eisenberg et
al., 2001; Lehman, Steier, Guidash, & Wanna, 2002). Други автори свързват неспособността на
детето да владее емоциите си с негативна емоционалност и неконтролируемо поведение,
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което според тях е предпоставка за бъдещо екстериоризиращо поведение (Campbell, 2002;
Calkins, Gill, Johnson, & Smith, 1999; Calkins & Dedmon, 2000; Calkins, 2002). Всички тези
характеристики на осиновеното дете поставят родителя пред повишени изсиквания и
увеличават стреса, който той преживява в ролята си на родител (Chang et al., 2004; Ostberg &
Hagekull, 2000; Calkins et al., 2004; Sheinkopf et al., 2005).
Адаптивност. Осиновените деца имат затруднения в приспособяването към нови
неща, непозната среда, трудно се справят с промените и преходните периоди. Липсва им
гъвкавост, за тях е проблемно преминаването от едно действие към друго, без да се разстроят
емоционално, имат свръхреакции към промени в средата или при промени на рутинни неща.
Наблюдават се също свръхреакции при сензорна стимулация (силни шумове, ярки светлини).
Налице е избягване на непознати, както и трудности във възвръщането на емоционалния
баланс, след като детето се е разстроило (Brodzinsky, 1990).

На изследователско ниво

причините за тази по-ниска адаптивност се търсят в житейската история на осиновеното дете
– изоставянето от биологичната му майка, последващата институционализация, многото
хора, които са полагали грижи за него, липсата на постоянна значима фигура до
осиновяването, поредицата разкъсани привързаности (Brodzinsky, 1990, 1998, 2002; Verrier
1993, 2003; Fahlberg, 1979; Lifton, 1988, 1994)
Изисквания към родителя. Проведените изследвания в областта на осиновяването
описват осиновените деца като поставящи прекалено много изисквания към родителите си,
на съзнавано и на несъзнавано ниво (Brodzinsky, 1990, 1998, 2002; Verrier 1993, 2003). Много
често осиновителите споделят, че детето им е като „залепено” за тях, страхува се да остане
само, преживява драматично различни раздели, изисква прекалено внимание. Често срещано
явление е също, че осиновените деца в ранното и средното детство не се заиграват с играчки,
предпочитат активни занимания с някой от родителите си, като по този начин получават
персонално внимание, чувстват се забелязани, видени, отразени (Chang et al., 2004; Ostberg &
Hagekull, 2000; Calkins et al., 2004; Sheinkopf et al., 2005). Поради преживяната депривация на
базисни емоционални потребности в началото на своя живот, след осиновяването
осиновеното дете на несъзнавано ниво се опитва да компенсира с родителите си своите
дефицити. Ако родителите не са запознати със специфичните психологически особености на
своето дете, е възможно да преживяват неговото изискващо внимание поведение особено
стресово.
Подкрепа на родителя. Осиновителите нерядко споделят, че се чувстват
неподкрепени,

неприети,

нехаресвани,

понякога

дори

необичани

от

детето

си.
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Преживяването на отхвърляне у родителя е свързано отново с емоционалните и
поведенчески специфики при осиновеното дете. Ранната загуба на биологичната майка,
последващата институционална грижа възпрепятства формирането на сигурна привързаност
при осиновените деца. При тях е нарушена изначалната сигурност на света, изначалното
доверие, което се създава при детето, когато майката присъства и откликва на потребностите
му с любов и отдаденост. Осиновените деца се страхуват да се доверят на своите нови
родители, страхуват се да ги допуснат до себе си, за да не бъдат отново изоставени.
Отхвърляйки родителите си, те на несъзнавано ниво предпазват самите себе си от това да не
бъдат самите те отхвърлени от осиновителите си. Този механизъм понякога се проявява и в
провокативно поведение, чрез което осиновените деца тестват границите и любовта на
родителите си „Дали ако направя и това, ще продължават да ме обичат? Дали сега вече няма
да ме изоставят/ отхвърлят/ да се откажат от мен?”. Много често в поведението им се
наблюдава силна амбивалентност, люшкане от зависимост и прилепчивост към внезапни,
неоябсними гневни пристъпи. Една от причините за това гняв може да е неизразеният,
неосъзнат гняв към биологичната майка, който детето насочва към тук-присъстващата майка,
осиновителката. (Verrier 1993, 2003; Gray, 2002; Fahlberg, 1979; Lifton, 1988, 1994;
Brodzinsky, 1990,1998, 2000)
Приемане на детето от родителя. Описаните до момента характеристики на
осиновеното дете (завишена хиперактивност, силна раздразнителност, ниска адаптивност,
високи изисквания към родителите, чувство за неприемане и отхвърляне на родителя от
страна на детето) водят до напрегнат емоционален климат и силен стрес при родителитеосиновители (Chang et al., 2004; Ostberg & Hagekull, 2000. Calkins et al., 2004; Sheinkopf et al.,
2005). В резултат на този често ежедневен стрес осиновителите срещат трудности в
приемането на осиновеното си дете такова, каквото е. Наблюдава се също разминаване
между очакванията на родителите преди осиновяването и реалността след осиновяването.
Поради дългия болезнен път на осиновителите през безплодието и тежката загуба на
нероденото им дете, за повечето от тях осиновеното дете много време е било дете-спасение,
дете-мечта, която, когато става реалност, води до редица разочарования. Неприемането и
отхвърлянето на детето от страна на родителя е директно свързано с неприемането и
отхвърлянето на родителя от страна на детето. Налице е нарушено общуване в системата
родител-дете, което води до силен стрес, както при детето, така и при родителите му.
Характеристики на родителите-осиновители. Редица изследователи отчитат
различията между родителите-осиновители и родителите с биологично родени деца
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(Brodzinsky & Huffman, 1988; Helwig & Ruthven, 1990; Kirschner, 1990; Winkler, Brown, Van
Keppel, & Blanchard, 1988). Тези автори описват осиновителите като по-малко уверени в
родителската си роля спрямо родителите с биологично родено дете, по-тревожни, с по-чести
прояви на гняв и скръб. Подобни характеристики се приписват на тежката травма от
безплодието, на годините скъпо и безрезултатно лечение на стерилитета, скръбта от загубата
на мечтаното, но неродено биологично дете. Някои автори смятат, че родителите, които не са
отработили своите гневни чувства спрямо тази ситуация, са изложени на опасността да
проектират този свой гняв към осиновеното си дете, тъй като то постоянно им напомня за
тяхното собствено безплодие (Marquis & Detweiler, 1985; Wegar, 1995). Всички тези
специфични характеристики на родителя могат да генерират висок родителски стрес,
особено при ежедневното им взаимодействие и взаимно влияние с гореописаните
характеристики на осиновеното дете.
Компетентност. Много изследвания показват, че в сравнение с родителите на
биологично родени деца, осиновителите се чувстват слабо компетентни в родителската си
роля, преживяват конфликтите и напрежението с детето си като несправяне и провал. От
една

страна,

ниската

компетентност

при

осиновителите

се

дължи

на

редицата

предизвикателства, които те срещат в общуването си с осиновеното си дете: отхвърлящото
му поведение,

честите

прояви

на

амбивалентност,

гневните изблици,

агресията,

раздразнителността, базисното недоверие и проблемите с привързаността. От друга страна,
при самите осиновители по-често се наблюдава тенденция към свръхпротективност,
повишена тревожност, съмнения в това дали са достатъчно добро родители за детето си, дали
го разбират и усещат правилно. Нерядко осиновителите страдат от чувство на вина, че не се
справят с детето си, че се провалят като родители, че вероятно детето им би живяло много
по-щастливо, ако беше осиновено от друго семейство.
Депресия.

При

родителите-осиновители

често

се

наблюдава

депресивна

симптоматика, преди и след осиновяването (Daniluk & Hurtig-Mitchell, 2003; Cudemore, 2005;
Spector, 2004).. Едно от възможните обяснения е постепенно натрупващия се стрес от
травматичната борба с безплодието, напрежението в семейната двойка, ниската самооценка
заради неспособността да имаш биологично дете, чувството на вина (или обвинение) към
партньора (Janus, 1997; Greil, 1997; Raval, Slade, Buck, & Lieberman, 1987). Социалната
стигма на обществото относно осиновяването често допринася за чувство за малоценност у
осиновителите и последстващите депресивни състояния (Miall, 1987). Друго обяснение повисоката депресивност при осиновителите може да се потърси и на едно по-дълбоко,
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несъзнавано ниво - в неизстраданата загуба от невъзможността за собствено родено дете, в
непреодоленият гняв и неизживяаната болка от тази загуба. Осиновяването е процес, в който
се срещат с пълна сила две дълбоки загуби – загубата на майката от невъзможността й да
роди свое дете и загубата на осиновеното дете, изоставено от майката, която го е родила.
Непреживяната скръб често се активира от присъствието на осиновеното дете, особено силно
след осъзнаването, че то никога няма да запълни онази празнота от фантазното дете, което
никога не е било родено. Колкото по-малко осъзнат е родителят за всички тези вътрешни
процеси за скръб и болка на вътрешно ниво, толкова по-депресивен е той, и толкова помалко сензитивен към болките и загубите на осиновеното си дете.
Привързаност на родителя към детето. Изправени пред предизвикателството да
изградят емоционална близост с дете, което което има несигурна привързаност,
осиновителите често се чувстват объркани, фрустрирани, виновни, понякога дори отчаяни в
саботираните си опити да създадат топли емоционални отношения (Ginsberg, 1989; Kottman,
1997; Purvis et al., 2007; V. Ryan, 2007; VanFleet, 2003, 2006). Тези техни емоции,
едновременно с чувството им за отхвърленост и неприемане от страна на детето, влияят
негативно върху собствената им привързаност към осиновеното им дете. Поради ранната
загуба на биологичната майка, липсата на значима обгрижваща фигура в институцията,
незадоволените базисни физически и емоционални потребности, осиновеното дете се чувства
объркано и застрашено от последователни, стабилни взаимоотношения с родителите си. То
често се противопоставя на техните опити за емоционална близост, стреми се то да
контролира отношенията им, маскирало страха и недоверието си зад бронята от отчуждение
и

провокативно

поведение.

Налице

е

една

негативна

цикличност,

при

която

дистанцираността у детето към родителите му провокира дистанцираност и при самите
родители.
Изолираност. Изследванията на родители-осиновители отчитат високи нива на
социална изолираност. Усещането, че са различни, се появява при тях за пръв път при
установяването на безплодието. Неспособността да заченат, износят или родят свое
биологично дете често води до затваряне в себе си, ниска-самооценка, нежелание за контакт
с приятели и познати, които имат свои деца. Социалната стигма на безплодието впоследствие
се слива със стигмата на осиновяването – в реакциите на най-близките им хора от
разширеното семейство, в реакциите на приятелите им, в негласното общоприето мнение, че
осиновителите са „родители втора ръка” (Callen, 1987).
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В последващите три характеристики на родителя от модела на Абидин, подкрепа от
партньора, усещане за ограниченост и здравословно състояние, не очакваме
осиновителите да се различават от родителите с биологично родени деца.
Като следва и използва модела на Абидин за родителския стрес, настоящата
дисертация има за цел да изследва в дълбочина стреса при родителите-осиновители и да го
сравни със стреса при родителите на биологично родени деца. На базата на гореописания
модел на Абидин, разгърнат детайлно за осиновните деца и техните осиновители,
предполагаме, че подчертания акцент при осиновените деца върху всяка една от
характеристиките на детето ще окаже силно влияние и върху характеристиките на родителя,
и като резултат родителският стрес при осиновителите ще е завишен.
В настоящето изследване фокусираме вниманието си върху майките-осиновителки.
Причините за това са няколко. Тъй като в България майката е основната обгрижваща фигура за
детето, считаме, че майките-осиновителки имат по-пълен поглед върху характеристиките на
осиновените си деца. Второ, осиновителите като цяло са изключително затворени към всякакви
външни намеси, включително и изследвания. Първоначално беше замислено да бъдат изследвани и
майките, и бащите-осиновители, но в процеса на изследването, голяма част от бащите отказаха да
попълнят въпросника. Надяваме се това ограничение на настоящето изследване да бъде преодоляно
впоследствие чрез бъдещи изследвания в областта на психологията на осиновяването.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ХИПОТЕЗИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Целта на изследването е да анализира родителския стрес на майки осиновителки и да
го сравни с този на майки на биологично родени деца. По-конкретните задачи, които си
поставяме, са следните: 1. Да се изследва родителския стрес при майките на осиновени деца
като се анализира влиянието, което оказват върху него възрастта на майката, семейния й
статус, възрастта на детето, възрастта на детето към момента на осиновяване, пола на детето,
броя деца в семейството. Да се идентифицират рисковите фактори, т.е. факторите, водещи
до по-високи нива на родителски стрес при майки осиновителки. 2. Да се установи дали
стреса на майките осиновителки е по-висок от този на майки на биологично родени деца.
В съответствие с целите и задачите на изследването, формулирахме следните
хипотези:
Хипотеза 1. Стресът при майките-осиновителки на по-късна възраст е повисок от стреса при майките-осиновителки на по-млада възраст. По-възрастните майкиосиновителки навярно по-трудно ще се справят с грижите и отглеждането на детето си,
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поради често драстичното разминаване на очакванията им преди осиновяването с реалността
след осиновяването. Друг фактор е че в България до скоро осиновителите пристъпваха към
осиновяване на възраст 40-45 години, което води до голяма поколенческа разлика: когато
осиновителите са на 60-65, децата им са тийнейджъри (по данни на Регионална Дирекция за
Социално Подпомагане – гр. София). Тази възрастова разлика също води до

голямо

разминаване и силни конфликти в общуването им, което допринася за повишените нива на
родителски стрес при майките-осиновителки.
Хипотеза 2. Стресът при несемейните майки-осиновителки е по-висок от
стреса на семейните майки-осиновителки. Освен всички останали предизвикателства,
свързани с отглеждането и възпитанието на осиновено дете, несемейните майкиосиновителки се сблъскват с трудността да се справят сами, без подкрепа от партньор, което
още повече допринася за родителския им стрес. Нерядко върху тях тежи и стигмата на
„самотното майчинство”. Всичко това ни води към очакването родителският стрес при тях да
е по-висок. (Biblarz TJ, Gottainer G. 2000; Bjorklund A, Ginther DK, Sundstrom M. 2007; Brown
SL. 2004; Ellwood D, Jencks C. 2004; McLanahan S, Garfinkel I, Reichman N, Teitler J. 2001;
McLanahan S, Sandefur G. 1994)
Хипотеза 3. С увеличаване възрастта на детето се увеличава стресът при
майката-осиновителка. Изследванията показват, че поведенческите и емоционални
проблеми нарастват прогресивно през средното детство към тийнейджърските години
(Campbell, 2002; Crnic K, Booth C. 1991; Crnic K, Greenberg M. 1990; Crnic KA, Greenberg MT,
Ragozin AS, Robinson NM, Basham RB. 1983; Crnic K, Low C. 2002).
Хипотеза 4. Стресът при майките на децата, осиновени на по-късна възраст, е
по-висок от стреса при майките на децата, осиновени на по-ранна възраст. Данните от
изследванията по цял свят отчитат, че колкото по-голямо е детето към момента на
осиновяването си, толкова по-голяма е вероятността от емоционални и поведенчески
проблеми (Cohen, Coyne, & Duvall, 1993; Verhulst, Althaus, &Versluis-den Bieman, 1990). т.е
възрастта на осиновяване е по-силен предиктор за емоционални и поведенчески проблеми,
отколкото възрастта, на която е детето в момента или пола на детето. Други изследвания
показват, че децата, осиновени в ранна бебешка възраст, по-често имат нормално социално,
емоционално, поведенческо и когнитивно функциониране, за разлика от децата, осиновени
на по-късна връзраст, при които рискът от психопатологични симптоми е по-голям (Mikawa
& Boston, 1968; Norvell & Guy, 1977; Stein & Hoopes, 1985; Hodges, 2005; Howe, 1997).
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Хипотеза 5. Стресът при майките на осиновени момчета е по-висок от стреса
при майките на осиновени момичета. Редица изследвания доказват, че при осиновените
момчета преобладават екстериоризираните поведенчески проблеми, докато при осиновените
момичета – интеоризираните емоционални проблеми. Тъй като в характеристиките на детето,
включени в Индекса за родителски стрес на Абидин, преобладават прояви на екстеоризирано
поведение (хиперактивност, раздразнителност, гневни изблици, агресия и др.), очакваме
нивото на родителски стрес при майките на момчетата да е по-високо (Morgan, J., Robinson,
D., & Aldridge, J., 2002; Ostberg, M., & Hagekull, B., 2000; Podolski, C., & Nigg, J. T., 2001;
Moffitt, T. E., & Caspi, A., 2001; Lipman et al. 1992; Brodzinsky, 1999). Отчитат се различия в
проявата на тези проблеми по пол: при осиновените момчета преобладава хиперактивност,
асоциалност, некомуникативно поведение, агресия, деликвентност; при момичетата са
налице депресивни симптоми, социална отчужденост, деликвентност, жестокост (Brodzinsky,
1999; Bohman & Sigvardsson, 1990).
Хипотеза 6. Стресът при майките-осиновителки с повече от едно дете в
семейството е по-голям от стреса при майките-осиновителки с едно дете в
семейството. Предполагаме, че стреса при майките с повече от едно дете ще е по-висок, тъй
като много често след осиновяването в двойката се ражда биологично дете. Това променя
динамиката, засилва се усещането за различието у осиновеното дете, бременността на майка
му активира у него всички онези дълбоки преживявания относно периода, когато то е било в
корема на своята биологична майка, която впоследствие го е изоставила (Brodzinsky, 1990,
1998; Verrier, 1993).
Хипотеза 7. Стресът при майките на осиновени деца е по-висок в сравнение със
стреса при майките на биологично родени деца. Осиновяването е процес, в който се
срещат непреодолените загуби и болки както на осиновеното дете, така и на неговите
родители. В комуникацията родител-дете тези непреодолени загуби могат да водят до
формиране на един цикличен, дисфункционален модел на общуване, който от своя страна
допринася за по-високия родителски стрес на майките на осиновените деца (Brodzinsky,
1987, 1990; Grotevant, 1994, 1997, Verhulst, Althaus, & Versluis-den Bieman, 1990; Andresen,
1992; Bohman, 1970, 1971; Bohman & Sigvardsson, 1979, 1980, 1990; Brodzinsky, Radice,
Huffman, &Merkler, 1987; Brodzinsky, Schechter, Braff, & Singer, 1984; Lindholm & Touliatos,
1980; Sharma, McGue, & Benson, 1996, 1998; Zill, 1985).
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ОПИСАНИЕ НА ИЗВАДКАТА
Изследвани бяха 146 майки на възраст между 24 и 51 години, от градовете София,
Пловдив и Бургас. Изследването беше анонимно, проведено на изцяло доброволен принцип,
анонимно. Децата на тези майки са на възраст между 1 и 15 години. В съответствие с целите
на изследването бяха обособени две извадки: извадка на майки на биологично родени деца и
извадка на майки-осиновителки. Първата извадка включва 83 майки на възраст между 24 и
46 години, а втората - 63 майки на осиновени деца, на възраст между 30 и 51 години. На
таблицата по-долу са описани основните характеристики на тези извадки.
Таблица 1. Средни стойности и стандартни отклонения на изследваните лица
различните независимите променливи в изследването

Биологични майки

в двете извадки спрямо

Майки-осиновителки

Променлива

1. Възраст на майката
2. Възраст на детето
3. Възраст на осиновяване
(в месеци)
4. Брой деца в семейството

Средна
стойност

Стандартно
отклонение

Средна
стойност

Стандартно
отклонение

33.4
5.8

4.8
3.2

40.1
5.2

4.7
2.7

21.3

15.2

1.2

0.4

1.4

0.5

Както се вижда от табл.1, двете извадки са относително хомогенни по възраст на детето и
брой деца в семейството. По отношение на възрастта на майката, е налице относителна
нехомогенност в двете извадки, тъй като майките-осиновителки са средно с 6-7 години повъзрастни от майките на неосиновените деца.
МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Методът, използван в настоящето изследване, е Индексът за родителски стрес,
създаден от Ричард Абидин през 1976 г. (Parenting Stress Index, Third edition, Richard Abidin,
1983). Той е продукт на почти 30 годишни проучвания, изследвания и развитие, преминал е
през шест преработки. Разработен е с идеята да бъде инструмент, чиято основна цел е да
идентифицира системи родител-дете, които преживяват стрес и които са в риск от
формиране на дисфункционално поведение в родителя, или детето. Той може да бъде
използван за деца на възраст над 1 месец.
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Създаване и разработванена Индекса за родителски стрес. Тестовите айтеми,
включени в Индекса за родителски стрес, са били разработени по следния начин: 1)
Проучена е цялата налична литература в областта на детското развитие, отношенията
родител-дете, привързаността, детското насилие и неглижиране, детската психопатология,
практиките за отглеждане и възпитание на детето, и стреса; 2) Разработен е списък с
различни дименсии, обобщаващи резултатите от изследвания в областта, както и клиничния
опит на автора Ричард Абидин и неговите колеги. В резултат са конструирани различни
айтеми, измерващи тези дименсии; 3) Използвани са пилотни тестови процедури, които да
оценят разбираемостта и достъпността на текста на айтемите, формата им и необходимото
време за администрирането на теста. Пилотното тестиране е проведено с 208 майки на деца
на възраст под 3 години, които са довели децата си в детска клиника в Шарлотсвил,
Вирджиния. Всяка от майките е била питана за реакциите й относно айтемите, както и дали
инструкциите са достатъчно ясни. Пилотното тестиране показало, че повечето майки
попълвали въпросника за 20-30 минути, както и че въпросникът бил напълно разбираем за
майки, завършили 5 клас от гимназиалното си образование; 4) Работна група от шест
експерта в областта на отношенията родител-дете са оценили всеки един айтем от гледна
точка на релевантност на съдържанието и адекватност на конструирането му.
Използваната от нас форма на Индекса за родителски стрес е ревизия на по-предишни
форми, усъвършенствана с цел по-лесно пресмятане на резултатите на ръка, както и
намаляване на айтемите от 150 на 120. Извършените промени са редуцирали необходимото
време за попълване на теста, както и времето и сложността, необходими за обработване на
подскалите. Направени са корелации за всеки айтем и всяка скала, за да се реши
впоследствие кои айтеми да останат и кои да отпаднат от настоящата форма на въпросника.
Тези корелации са доказали консистентността между айтема и съответната скала, на която
той принадлежи. На базата на тези корелации определени айтеми са останали в съответната
скала, а други айтеми са били премахнати.
Описание на структурата на Индекса за родителски стрес. Индексът за родителски
стрес

е

конструиран

на

базата

на

теоретичен

модел

за

детерминантите

на

дисфункционалното родителстване (вж фиг.1). Основното допускане е, че стресът, който
родителят преживява, зависи от определени открояващи се характеристики на детето, от
родителски характеристики и от ситуационни променливи, които са директно свързани с
ролята на родителя. Съответно Индексът за родителски стрес се състои от общо 120 айтема,
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които са разпределени в Детска скала (47 айтема), Родителска скала (54 айтема) и Скала за
жизнен стрес (19 айтема).
Айтемите от Детската и Родителската скала се оценяват от изследваните лица по 5степенна скала, от 1 до 5, като 1 е абсолютно несъгласен, 2 – несъгласен, 3 – не съм сигурен,
4 - съгласен, 5 – абсолютно съгласен. Айтемите от Скалата за жизнен стрес се оценяват с
да/не.
Детската скала описва характеристиките на детето, смятани за стресори спрямо
родителството. Тя се състои от шест подскали. Четири от тях са свързани с темперамента на
детето, а две - с “очакванията на родителите” и “усещането, че си възнаграден от детето си”.
Подскалите, свързани с темперамента на детето, са: адаптивност на детето, изисквания на
детето към родителя, раздразнителност на детето и хиперактивност на детето. Тези скали са
изведени на базата на клиничен опит и консултации с деца и родители. Другите две подскали
са приемане на детето от родителя и подкрепяне на родителя от детето.
Родителската

скала

измерва

личността

на

родителя

и

родителската

му

компетентност. Състои се от седем подскали: депресия, компетентност, привързаност на
родителя към детето, подкрепа от партньора, изолираност, здраве, усещане за ограниченост.
Скалата за жизнен стрес е включена във въпросника като допълнителна, защото дава
оценка на глобалните ситуационни стресори, които модерират или ескалират родителския
стрес. Родителският стрес, свързан с взаимоотношенията между родителя и детето и
личностните характеристики на родителя, се влияе от ситуационните стресори (загуба на
работа, смъртта на близък). Като цяло, наличието на високи нива на Скалата за жизнен стрес
предполага повече трудности в родителстването и съответно, повече проблеми във
взаимоотношенията в семейството.
Надеждност и валидност на Индекса за родителски стрес. Коефициентът £ на
Кронбах е бил изчисляван за всяка подскала, за всеки домейн, както и за цялостния жизнен
стрес. Изчислените коефициенти на базата на нормативната извадка, варират между .70 и .83
за Детската скала и между .70 и .84 за Родителската скала. Коефициентът за надеждност за
двете скали и скалата на жизнения стрес е .90 и нагоре.
Авторите представят резултати от проведени изследвания, които дават доказателства
за конструкт-валидността и предиктивната валидност на Индекса за родителски стрес.
Конструктивната валидност на въпросника е потвърдена и в кроскултурни изследвания.
Испанският вариант на Индекса за родителски стрес показва данни за солидна вътрешна
консистентност. Работата на Солис върху превода и адаптацията на Индекса за родителски
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стрес на испански език включва извадка от 223 испано-говорящи майки, живеещи в Америка
(Solice, 1990). Алфа коефициента варира между .56 и .76 за подскалите на Детската и
Родителската скала, като Алфа коефициентът е съответно .88 за Детската скала, .92 за
Родителската скала и .94 за Скалата на Общия стрес, като тези данни са много близки до
Алфа коефициентите на оригиналния въпросник на английски език. Показано е, че Индексът
за Родителски стрес има широко приложение и може да бъде използван за изследването на
редица феномени, като деца с проблеми с развитието, деца с поведенчески проблеми, деца с
увреждания или хронични заболявания, семейства в риск, семейства в преход (деца на
разделящи се родители; осиновяване; нежелана бременност; когнитивна готовност за
родителстване).
БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА ИНДЕКСА ЗА РОДИТЕЛСКИ СТРЕС
Превод на методиката.

Индексът за родителски стрес беше преведен от три

независими експерта от английски на български език. За всеки един от 120-те айтема бяха
анализирани трите различни превода, и в случаите, когато имаше разминавания, беше
избирана тази езикова формулировка, която най-добре съответстваше смислово на айтема.
След окончателното изготвяне на българския превод, беше направен обратен превод на
английски език, който беше сравнен с оригиналния текст на въпросника.
Модифициране на методиката. Тъй като Индексът за родителски стрес е
предназначен за родители на биологично родени деца, за провеждане на настоящото
изследване бяха подготвени два варианта на теста: вариант 1, за родители на биологично
родени деца (този вариант на теста е директен превод на оригиналния въпросник) и вариант
2 за родители на осиновени деца. При подготвянето на вариант 2 на теста някои айтеми
трябваше да бъдат преформулирани, за да бъдат адекватни за родителите-осиновители, които
са фокус на настоящата дисертация. Например във вариант 2 фразите “Месец след като се
прибрахме от родилния дом с детето ми”/ „След раждането на детето ми” са заменени с
“Месец след осиновихме детето ми”/ „След осиновяването на детето ми”. По подобен начин
всички айтеми, където се споменават думите раждане, родилен дом са заменени с
адекватната алтернатива за родителите-осиновители.
Надеждност на българския вариант на Индекса за родителски стрес.
Надеждност на Детската скала. Следвайки модела на Абидин, беше потърсено 6факторното решение, получено от авторите. С цел оптимизация на въпросника, беше
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направен анализ на надеждността чрез Алфа на Кронбах. Някои айтеми бяха отстранени,
вследствие на което Алфа на Кронбах на Детската скала е .935. Отново беше направен
факторен анализ на новополучената скала от 28 айтема. Шестте фактора изчерпват 61% от
дисперсията. Беше направен също анализ на надеждността на всяка една от подскалитена
Детската скала. Алфа на Кронбах на всяка една от подскалите е между .71 и .85.
Надеждност на Родителската скала. Същите стъпки бяха повторени и за
Родителската скала. Първоначално беше отърсено 7-факторното решение на авторите.
Седемте фактора изчерпваха 49 % от дисперсията. С цел оптимизация на скалата бяха
отстранени някои айтеми. След отстраняване на айтемите, Алфа на Кронбах за Родителската
скала е .92. Отново беше направен факторен анализ на новополучената скала от 34 айтема.
Седемтте фактора изчерпваха 58 % от дисперсията. Беше направен анализ на надеждността
за всяка една от подскалите на Родителската скала, като Алфа на Кронбах е между .68 и .78.
Като

цяло

адаптираната

методика

показва

относително

добри

психометрични

характеристики.
3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
3.1.Анализ на стреса при майките на осиновени деца.
Резултатите от настоящето изследване показват, че факторите възраст на майката,
семеен статус и брой деца в семейството, не оказват статистически значимо влиянние
върху

родителския

стрес

на

майките-осиновителки.

Факторите,

които

влияят

статистически значимо върху родителския стрес при майките-осиновителки, са възраст
на детето, пол на детето и възраст, на която детето е осиновено.
Влияние на възрастта на майката. Резултатите от изследването показват, че
възрастта на майката не влияе върху стреса на майките на осиновени деца. Този
резултат противоречи на широко разпространеното мнение в обществото, че колкото повъзрастен е осиновителят, толкова повече трудности ще срещне той в отглеждането на
детето си. Настоящето изследване не показва такава взаимозависимост. Една от причините за
това може да е житейския опит и зрелостта, които са налице при по-възрастните майкиосиновителки. Психичната зрялост на майката предполага способност тя да се справя попълноценно както с нейните собствени болки и загуби, така и с тези на детето й. Тази
способност се отразява положително върху интеракцията родител-дете, тъй като житейският
опит и зрелостта помагат на майката да бъде по-умерена в реакциите си към детето и да не се
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поддава на провокативното му поведение, следователно минимизира степента на
преживявания от нея родителски стрес.
Резултатът от изследването, че възрастта на майката не влияе върху родителския
стрес, би могъл да бъде полезен за съществуващите практики по осиновяване в България.
Въпреки че в българското законодателство няма фиксирани възрастови ограничения относно
годността на осиновителите, в социалната система се предпочитат по-млади осиновители,
предвид най-добрия интерес на детето, който е водещ в процедурата по осиновяване.
Резултатът от нашето изследване, че възрастта на майката не влияе върху стреса, би могъл да
разчупи съществуващите в социалната система стереотипи, че жените над около 40 години са
прекалено „възрастни”, за да имат „бебе” и не биха се справили толкова добре, както помладите майки.
Влияние на броя деца в семейството. Резултатите от изследването показват, че
броят на деца в семейството не влияе върху стреса на майките на осиновени деца.
Отхвърля се изцяло хипотезата, че стресът при майките с повече от едно дете в семейството,
е по-висок от стреса на майките с едно дете в семейството. Възможно обяснение може да се
търси в натрупания опит на майката при отглеждането на първото й дете, придобитата
увереност и родителска компетентност, знанието и уменията й да се справя в различни
предизвикателни ситуации.
Влияние на възрастта на детето. Резултатите от настоящето изследване показват, че
родителският стрес при майките-осиновителки на деца между 4-6г. и 7-10г.) е по-висок
от стреса на майките на деца от 1-3г., като с увеличаване възрастта на детето,
прогресивно се увеличава и стреса на майката-осиновителка. Майките на по-големите
деца описват децата си като по-хиперактивни, по-раздразнителни, по-малко подкрепящи ги в
тяхната родителска роля, с по-високи изисквания към тях и съответно по-малко приемани от
майките си, в сравнение с майките на деца от 1-3г (вж. фиг.2).
Тези резултати потвърждават изследванията в световен мащаб, според които ранната
детска възраст е най-безоблачният етап от осиновяването (Brodzinsky, 1987, 1990; Grotevant,
1994, 1997, Verhulst, Althaus, & Versluis-den Bieman, 1990a; Andresen, 1992; Bohman, 1970,
1971; Bohman & Sigvardsson, 1979, 1980, 1990; Brodzinsky, Radice, Huffman, &Merkler, 1987;
Brodzinsky, Schechter, Braff, & Singer, 1984). Тогава детето все още не е достатъчно осъзнато,
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Фигура 2. Средни стойности на стреса на майки-осиновителки в различните подскали от Детската
скала при майките осиновителки в различните възрастови групи.

не разбира докрай историята за произхода си, не може да осмисли различията между раждане
и осиновяване. В тази ранна детска възраст, грижейки се за толкова жадуваното бебе, на
моменти родителите му също забравят, че е осиновено и се наслаждават на взаимните
чувства, ежедневните грижи, незаменимото общуване, изпълнения с радост и нови
отношения и емоции свят, който носи детето в семейството.
Стресът на майката-осиновителка се увеличава, когато детето навлезе в следващия
етап от развитието си: 4-6 години. Този резултат от настоящето изследане отново
съответства на изследванията в световен мащаб (Lindholm & Touliatos, 1980; Sharma, McGue,
& Benson, 1996, 1998; Zill, 1985; Campbell, 2002; Crnic K, Booth C. 1991; Crnic K, Greenberg
M. 1990; Crnic KA, Greenberg MT, Ragozin AS, Robinson NM, Basham RB. 1983; Crnic K, Low
C. 2002). Средното детство е възрастта, в която започват разговорите за раждането и
осиновяването, за другата майка и другото семейство, за изоставянето. Този период е
съпроводен с много силна тревожност у осиновителите, тъй като това е времето, когато в
повечето семейства започват разговорите за произхода. Родителите се притесняват как точно
да кажат на детето си, че е осиновено, как ще му се отрази тази информация, как да отговарят
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на детските въпроси, които обикновено се появяват в най-неочаквания момент. 4-6 години е
също възрастта, когато детето излиза от дома на родителите си, започва да ходи на детска
градина, да общува с връстници и учители. Родителите имат възможност да видят детето си в
контекст извън семейството, където на фона на връстниците му се открояват някои
провокиращи

тревожност

особености

на

осиновеното

дете

–

хиперактивност,

раздразнителност, по-малка адаптивност. Самото дете, знаейки че е осиновено, също може да
се чувства различно от останалите.
Стресът на осиновителите в следващия възрастов период (7-10 години) още повече
нараства. Децата на тази възраст разбират осиновяването не само като създаване на
семейство, но и като загуба на семейство, в резултат на което започват да тъгуват за
родителите си и за семейството, което никога не е познавало. Съзнаваните и несъзнаваните
процеси на тъга и изстрадване на загубите са в основата на множеството поведенчески
проблеми, често срещани в начална училищна възраст при осиновеното дете – натрупващ се
гняв, агресия, противопоставящо се поведение, необщителност, депресия, проблеми със
самооценката (Brodzinsky, 1990; Nickmann, 1985). Всичко това се отразява пряко върху
отношенията на детето с родителите му, респективно – родителският стрес значително се
увеличава.
Влияние на пола на детето. Резултатите от настоящето изследване показват, че
майките на осиновените момичета ги описват като по-малко адаптивни в сравнение с
майките на осиновените момчета, както и се чувстват по-малко позитивно
подкрепени от тях (вж.табл.2).
Таблица 2. Средни стойности и стандартни отклонения при майки-осиновителки за Детската скала при майките
на осиновени момичета и майките на осиновени момчета. Дадени са още и резултатите от Т-тест.

ОСИНОВИТЕЛИ
Подкрепа на
родителя
Адаптивност

Извадка
Момичета
Момчета
Момичета
Момчета

Изследвани Средна
лица
стойност
25
9.84
38
7.68
25
17.40
38
14.84

Станд.
откл.
4.52
3.30
5.61
3.75

ТНиво на
стойност значимост
2.18
0.03
2.16

0.03

Този резултат е различен от изследванията в световен мащаб, според които при
осиновените

момчета

преобладават

екстеоризираните

поведечески

проблеми,

като

хиперактивност, раздразнителност, асоциалност (Morgan, J., Robinson, D., & Aldridge, J.,
2002; Ostberg, M., & Hagekull, B., 2000; Podolski, C., & Nigg, J. T., 2001; Moffitt, T. E., & Caspi,
A., 2001; Lipman et al. 1992; Brodzinsky, 1999). Възможна причина за по-ниската адаптивност
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и по-силно отхвърлящото поведение спрямо майката при осиновените момичета може да се
потърси в интензивността и влиянието на първичната рана, което отново би могло да бъде
насока за бъдещи изследвания в областта на осиновяването (как влияе първичната рана от
изоставянето на момичета и момчетата, какви са различните прояви в различните полове). В
терапевтичната ми работа с осиновени момичета се наблюдава силна амбивалентност към
майката, силен гняв, силно недоверие и отхвърляне на „женското” на несъзнавано ниво,
произтичащо от неспособността да се довериш и да приемеш отново в живота си някой,
който вече те е наранил (в лицето на майката, която изоставя, „женското” е потенциално
опасно).
Влияние на възрастта, на която детето е осиновено. Резултатите от настоящето
изследване показват, че майките, осиновили децата си на по-късна възраст (2-5г.) описват
децата си с повишени изисквания към тях, не се чувстват позитивно подкрепяни в майчината
си роля и имат трудности в приемането на децата си, в сравнение с майките, осиновили
децата си на по-ниска възраст (0-2 г.) (вж. табл.3). На какво може да се дължи това?
Таблица 3. Средни стойности и стандартни отклонения на стреса при майки, осиновили децата си от
0-2г. и 2-5 г. Дадени са още и резултатите от Т-тест.
Извадка
ОБЩ СТРЕС
ДЕТСКА СКАЛА
Подкрепа
на родителя
Изисквания на
детето към
родителя
Приемане на
детето

Средна
стойност
133.76
155.20
63.11
75.06
7.55
9.68
9.00
11.96

Стандартно
отклонение
35.54
40.75
18.92
23.36
3.66
4.01
2.52
3.87

Т-стойност

0-2г.
2-5г.
0-2г.
2-5г.
0-2г.
2-5г.
0-2г.
2-5г.

Изследвани
лица
34
29
34
29
34
29
34
29

-2.23

Ниво на
значимост
0.02

-2.24

0.02

-2.20

0.03

-2.31

0.02

0-2г.
2-5г.

34
29

11.52
14.06

4.78
4.88

-3.08

0.005

Децата, осиновени на по-късна възраст, имат различен опит от тези, които са
осиновени в по-ранна възраст. При тях има натрупване на дефицити, вследствие на
институционалната грижа, което прави отглеждането и възпитанието в семейството на
осиновителите им по-предизвикателно. Институционалната грижа, в качеството й на
безлично майчинство, натрупва нови белези върху първичната рана от липсващата лична
майка и още повече задълбочава комплекса на изоставеното дете. Колкото по-дълъг е
периодът, в който детето е било отглеждано в институция, толкова по-осезаеми са
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разочарованията

от

многократно

разрушаваните

привързаности,

недоверието

към

възрастните, страхът от изоставяне, избягването на близост, с цел предотвратяване на риска
от последващо нараняване. В резултат на тези свои преживявания и страхове, детето потрудно допуска майката-осиновителка до себе си, приема я частично, след което отново я
отхвърля, малко по малко я изпитва дали и тя няма да е поредния човек в живота му, който
ще го изостави.
Ако майката-осиновителка не е била достатъчно подготвена за трудностите, които я
очакват при осиновяването на по-голямо дете, на нея й е трудно да приеме детето си. В
случаите, в които разминаването между предварителните очаквания и реалността е
прекалено голямо, майките трудно се мобилизират, чувстват се отчаяни, самообвиняват се,
понякога в гнева си обвиняват и детето си. По този начин се създава модел на
дисфункционална комуникация между майката и детето.
3.2. Сравнителен анализ на стреса при майките на осиновени и биологично родени деца
Резултатите от проведеното изследване потвърждават хипотезата, че общия
стрес при майките-осиновителки е по-висок от общия стрес при майките на
биологично родени деца. Същото е валидно и за повечето подскали от Детската и
Родителската скала (вж. фиг.3 и фиг.4). Данните от Детската скала показват, че майкитеосиновителки оценяват децата си като по-хиперактивни, по-раздразнителни, по-малко
адаптивни и поставящи по-високи изисквания към родителя спрямо децата на биологичните
родители. Осиновителките не усещат позитивна обратна връзка от детето си за своята
родителска роля, а себе си оценяват като имащи по-високи очаквания към децата си и
съответно по-малко приемащи ги. Данните от Родителската скала показват, че майкитеосиновителките се чувстват по-некомпетентни, по-слабо привързани към децата си и подепресивни в сравнение с родителите на биологично родени деца. Тези резултати са
графично представени на фигура 3 и фигура 4.
Анализ на резултатите от Детската скала
Анализът на резултатите от Детската скала може да бъде разделен на две нива, в
съотвествие със структурата на Индекса за родителски стрес: 1. темпераментни
характеристики на детето през погледа на родителя: хиперактивност, адаптивност,
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Фигура 3. Средни стойности на стреса от Детската скала при майки-осиновителки и майки на
биологично родени деца.

Фигура 4. Средни стойности на стреса от Родителската скала при майки-осиновителки и майки на
биологично родени деца.
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раздразнителност и изисквания към родителя; 2. интеракцията родител-дете: как родителят
усеща детето си и себе си в контекста на техните взаимоотношенията.
1. Темпераментни характеристики на детето през погледа на родителя
Хиперактивност. Майките-осиновителки оценяват децата си като по-хиперактивни в
сравнение с майките на биологично родените деца. Преобладаващите поведенчески прояви
са повишена физическа активност, разсеяност, ниска концентрация на вниманието,
трудности при довършване на започнати дейности, загуба на интерес и т.н. Възможна
причина за високите нива на хиперактивност при осиновените деца е липсата на адекватна
пренатална грижа от страна на биологичната майка на осиновеното дете, непроследявана
бременност, в някои случаи злоупотребата с алкохол или наркотици (Brodzinsky, 1990;
Fahlberg, 1991).
Адаптивност. Майките-осиновителки описват децата си като по-малко адаптивни в
сравнение с майките на биологично родени деца. По-ниските нива на адаптивност при
осиновените деца в поведенчески план съответстват на трудности в справянето с промените
и преходните периоди. На осиновените деца им е трудно да преминат от едно действие към
друго, без да се разстроят емоционално, имат свръхреакции към промени в средата или при
промени на рутинни неща. Наблюдават се също свръхреакции при сензорна стимулация
(силни шумове, ярки светлини). Налице е избягване на непознати, както и трудности във
възвръщането на емоционалния баланс, след като детето се е разстроило.
Тази по-ниска адаптивност при осиновените деца е установена не само в България, но
и в световен мащаб (Brodzinsky, 1990). Възможно е тази по-ниска адаптивност да е свързана
с липсата на постоянна значима фигура в най-ранното детство на осиновеното дете.
Невъзможността от формиране на сигурна привързаност и постоянните промени в ежедневен
план в институционалната грижа водят до компенсаторно вкопчване в сигурността и
рутината. Осиновеното дете несъзнавано иска да компенсира преживяванията на несигурност
и промени в институцията, и реагира силно негативно и на най-малките промени, които биха
нарушили усещането му за сигурност.
Раздразнителност.

Майките

на

осиновените

деца

наблюдават

прояви

на

раздразнителност като чест и прекален плач, оттегляне, затваряне в себе си, тревожност,
честа смяна на настроенията, преобладаващо тъжно настроение, емоционална нестабилност.
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Според Абидин високите стойности по тази подскала говорят за дисфункционално
афективно функциониране (Abidin, 1984).
Раздразнителността на осиновеното дете често е последица от силна вътрешна
тревожност, която може да има различни причини в зависимост от възрастта на детето.
Обикновено колкото по-скоро се е случило осиновяването, толкова по-раздразнително е
детето, тъй като то все още е в стрес от многото промени в живота си. Няма ги обгрижващите
го хора, около него са непознати лица, непознати миризми, непознати предмети, непознати
вкусове.
Има случаи, когато от осиновяването е изминало достатъчно време и адаптацията
както при детето, така и при родителите му вече е налице, но детето продължава да е
раздразнително. Емоционалната нестабилност в тези случаи е свързана с една по-дълбока,
често дори несъзнавана тревожност у детето, която може да е провокирана от многобройните
неизвестни в живота му. Колкото по-голямо става детето, толкова повече въпроси задава то,
както на самото себе си, така и на осиновителите си (кои са биологичните ми родители, защо
са ме изоставили, как да помиря конфликтните си емоции между едните родители и другите,
и т.н). Често обаче тези въпроси остават без отговор и отварят пространство за различни
фантазии и хипотези. Когато преоблдават негативните фантазии, тревожността на детето се
засилва, и на поведенческо и емоционално ниво това се проявява като силна
раздразнителност.
Друга

причина

за

раздразнителността

на

осиновените

деца

може

да

е

несъответствието между хронологичната и емоционалната възраст. Учейки се да се
привързва и доверява към родителите си, детето компенсира пропуснатите фази от ранното
си емоционално развитие, когато не е имало кой да го утеши в плача му. В този смисъл
честата смяна на настроенията и проявите на раздразнителност са опитите на осиновеното
дете да се научи да модулира емоциите си и да постигне емоционална стабилност.
Изисквания към родителя. Тази подскала измерва директния натиск, който детето
упражнява върху родителя си като изисквания към него, специални грижи, повече внимание.
Осиновителите имат по-високи средни стойности по тази скала, което може да се
интерпретира като усещането на родителя, че детето отправя към него прекалено завишени
изисквания. Този тип стрес се увеличава от стремежа на родителя да бъде „съвършеният
родител”, който много често може да бъде открит у майките-осиновителки. За много от тях
осиновеното дете е дълго бленувана сбъдната мечта, когато то се появи в дома им, те искат
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да му дадат най-доброто, да бъдат най-добрите родители, страхуват се от провал, склонни са
да търсят вината в себе си за всяка проява на дистрес у детето.
Майките-осиновителки описват децата си като изискващи прекомерни грижи, често –
като „залепени” за тях, с различни поведенчески или емоционални прояви, будещи
тревожност у осиновителите. Различните типове несигурна привързаност, която се
наблюдава при много от осиновените деца, обърква родителите им. Майката-осиновителка
не знае как да реагира на амбивалетното поведение на детето си, на редуващите се прояви на
гняв, агресия, отцепване на емоциите, последвани от желание за гушкане и близост. Тези
особености в поведението и емоциите на осиновеното дете се преживяват като изискващи
специфични грижи, оттам и усещането на майките за повишени изисквания на децата им към
тях.
2. Интеракцията родител-дете
Останалите две подскали от Детската скала, Приемане на детето и Подкрепяне на
родителя от детето, могат да бъдат анализирани отделно, тъй като са свързани с
интеракцията родител-дете, с приемането/ отхвърлянето на детето от родителя и
позитивната/ негативна обратна връзка, която родителят получава от детето си. Резултатите
от настоящето изследване показват, че майките-осиновителки приемат осиновените си деца в
по-малка степен от майките на биологично родени деца, както и че не се чувстват позитивно
подкрепени в майчинската си роля от децата си.
Приемане на детето. Високите средни стойности на майките-осиновителки тук
илюстрират емоционалните трудности в приемането на детето. Тези трудности най-често са
свързани с разминаването между очаквания и реалност – масово явление сред българските
осиновители. Една от причините за завишените очаквания на осиновителите към
осиновеното им дете е непреодоляната загуба от собственото им неродено дете. Призракът
на това неродено дете често присъства в мислите и фантазиите на осиновителите, които
неизбежно го идеализират и сравняват с осиновеното си дете. Някои от тях дори
вербализират на глас мислите си пред децата си „Ако аз те бях родила, нямаше да си такъв и
никога нямаше да стигнем до тук!” От една страна това може да се дължи отново на липсата
на подготовка на бъдещите родители относно спецификите на осиновените деца, а от друга на високите, често нереалистични очаквания на осиновителите. От друга страна, тези
очаквания могат да бъдат обяснени и с техния дълъг, травматичен личен път към
осиновяването.
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Силната амбивалентност в поведението на детето към осиновителката е друго
възможно обяснение за трудността, която майката среща в това да приеме детето си такова,
каквото е. Осиновеното дете на емоционално ниво много често бърка „осиновяващата майка”
с „изоставящата майка”, като реалното преживяване на изоставяне е причината, поради която
детето проектира образа на изоставящата майката върху майката-осиновителка. (Verrier,
2003; Wieder, 1977). В своята амбивалентност, то възприема майката-осиновителка ту като
майката-спасителка, ту като изоставящата майка. В резултат на тези смесващи се представи,
детето демонстрира противоречиви чувства към нея – ту силна привързаност, ту
враждебност. Така то се предпазва от евентуална загуба и отхвърляне, но амбивалентността
му е объркваща както за него самото, така и за майка му.
Подкрепяне

на

родителя.

Тази

подскала

измерва

степента,

в

която

взаимоотношенията родител-дете водят до позитивна афективна реакция у родителя. Тази
реакция

е един от компонентите в процеса на свързване и се развива като функция

едновременно от сигналите, които детето изпраща на родителя си и способността на
родителя да разбира тези сигнали. Високите средни стойности на майките-осиновителки по
тази скала показват, че те не чувстват детето си като източник на позитивно подкрепление,
напротив – чувстват се отхвърлени, неприети, нехаресвани от децата си.
Началото на осиновяването може да е изпълнено с много тревожност и несигурност,
както за детето, така и за осиновителите му. Усещането на детето, че не е прието от
родителите си, че ги е разочаровало, защото не отговаря на очакванията им е пряко свързано
с усещането на родителя, че е отхвърлян от детето си. По този начин се формира един
омагьосан кръг на взаимно отхвърляне – детето има определени нужди, но не знае как да ги
изрази адекватно; родителят се опитва да отгатне и удовлетвори тези нужди и търси обратна
връзка от детето си, която да потвърди правилното поведение на родителя. Осиновеното дете
обаче нерядко реагира

с негативна обратна връзка, с отхвърляне или с амбивалентно

поведение, които затвърждават усещането на родителя, че не се справя.
Възможни причини за отхвърлянето на майката-осиновителка са първичната рана от
изоставянето от биологичната майка, което детето е преживяло в ранното си детство, както и
особеностите на живота в институцията. Върху тази първична рана, която всяко осиновено
дете носи в себе си, институционалната грижа наслагва нови последващи рани – липсата на
значими фигури, към които детето да се привърже, дефицити във физическото,
емоционалното и психичното развитие. В резултат привързването между осиновените деца и
техните родители е процес, протичащ бавно и постепенно, с приливи и отливи, изискващ
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търпение, усилия и взаимно учене от двете страни. Осиновеното дете се учи да се доверява
на новата си майка, да усеща присъствието й и да изразява емоциите си, да вярва, че вече има
кой да откликне на болката, глада, желанието му за докосване и топлина. От своя страна,
майката се учи да разпознава противоречивите сигнали на детето си, да бъде предвидима и
откликваща, да реагира спокойно на детските провокации, да е уверена в родителската си
роля.
Последните две подскали от Детската скала (Приемане на детето от родителя и
Подкрепяне на родителя от детето) са взаимно свързани с другите четири (Хиперактивност,
Раздразнителност, Адаптивност, Изисквания на детето). Наличието на хиперактивност,
раздразнителност, по-малка адаптивност и по-високи изисквания у осиновените деца са
сериозни предизвикателства в отношенията им с майките-осиновителки, които неизбежно
покачват нивото на родителски стрес. Цялостният анализ на Детската скала показва, че
майките на осиновените деца преживяват силно стресово техните емоционални и
поведенчески проблеми. Високият родителският стрес създава у осиновителите тревожност,
некомпетентност, усещане за несправяне, провал в родителската роля, депресивност –
резултати, отразени в анализа на стреса от Родителската скала, представен по-долу.
Анализ на резултатите от Родителската скала
Данните от проведеното изследване показват, че майките-осиновителки се
чувстват по-некомпетентни в своята родителска роля, по-слабо привързани към
децата си и по-депресивни спрямо майките на биологично родени деца (вж. фиг.4).
Компетентност. Тази подскала измерва усещането за родителска компетентност,
знанието как да се справяш с поведението на детето си, увереността във вземането на
решения, свързани с възпитанието и отглеждането му. Резултатите от настоящето изследване
показват, че майките-осиновителки се чувстват по-некомпетентни в родителската си роля в
сравнение с майките на биологично родени деца.
Амбивалентното отношение на осиновеното дете към майката, базисното му
недоверие, първичните реакции на отхвърляност и отчужденост, затварянето в себе си,
липсата на позитивна обратна връзка провокират в осиновителката дълбоки съмнения в
способността й да бъде „достатъчно добра майка”. Осиновените деца често провокират
родителите си в техните най-слаби места. Вместо жадуваното от осиновителката „Обичам те,
мамо”, детето може да каже „Искам леля Мария да ми е майка” или „Ако продължавам да
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съм лош, ще ме върнеш ли в дома?”. Отхвърлящото поведение на детето кара майката да се
чувства необичана, неуверена, проваляща се.
Повишените нива на некомпетентност водят до повишена тревожност у майкитеосиновителки. Майките често си задават въпроси без отговор („Харесва ли ме детето ми?”,
„Аз ли съм най-добрата майка за това дете?”, „Добър дом за него ли е нашият дом?”, „Може
би нещо не е наред с мен самата?”), търсят грешките в себе си, чувстват се провалени като
родители. Тревожността и усещането за некомпетентност на майката се отразяват в
поведението й спрямо детето. От своя страна, детето усеща и попива нейните съмнения и
страхове и самото то става тревожно и несигурно. Така се затваря цикълът на едно
дисфункционално

семейно

функциониране,

където

изходът

от

обвиненията

и

самообвиненията е възможен само на базата на повишената осъзнатост на родителя и
увереността, че има към кого да се обърне за професионална психологична помощ.
Привързаност на родителя към детето. Резултатите от настоящето изследване
показват, че майките-осиновителки се чувстват по-слабо привързани към децата си, в
сравнение с майките на биологично родените деца.
Една от възможните причини за по-слабата привързаност на осиновителките към
децата им може да е силната амбивалентност в поведението на осиновените деца към тях.
Осиновеното дете се бори вътре в себе си с конфликта между „Не ти вярвам, но съм зависим
от теб”. В страха си да се довери на майката, то се опитва да я контролира или манипулира,
за да се увери, че физическите и емоционалните му потребности ще бъдат удовлетворени.
Майката усеща недоверието на детето като отхвърляне, страда, самообвинява се, самата тя се
отдръпва от детето, на което то може да реагира с:
-

гняв „Тя защо се отдръпва от мен?”

-

объркване „Защо сега е различна, не ме ли обича вече?”

-

срам „Аз съм лош, всички майки се отказват от мен”

-

тъга „Аз съм сам, не умея да задържам майките до себе си”

В резултат детето става още по-контролиращо в поведението си към майката, тъй като се
страхува, че ще я загуби.
Тази негативна цикличност в отношенията майка-дете обезсърчава майката, влияе на
чувствата и привързаността й към детето. Т.е ако майката не е наясно с вътрешния свят на
осиновеното си дете, има огромен риск то да въвлече и нея в силната амбивалентност
Депресивност. Резултатите от настоящето изследване показват по-високо ниво на
депресивност при майките-осиновителки в сравнение с майките на неосиновени деца.
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Майките срещат трудности в мобилизирането на своята психична и физична енергия,
необходима за изпълняването на родителските им отговорности. Чувстват се тъжни,
несправящи се, виновни, когато се ядосат или скарат на детето си, самообвиняват се, че са се
провалили като родители и че са опропастили живота на детето си. Високите нива на
депресия при майките-осиновителки отново корелират с усещането им за некомпетентност,
както и със силния стрес от специфичните характеристики на осиновеното дете
(хиперактивно,

раздразнително,

по-малко

адаптивно,

отхвърлящо

и

неподкрепящо

родителите си).
Обяснение за депресивността при осиновителките може да се потърси и на едно подълбоко, несъзнавано ниво - в неизстраданата загуба от невъзможността за собствено
родено дете. Осиновяването е процес, в който се срещат с пълна сила две дълбоки загуби –
загубата на майката от невъзможността й да роди свое дете и загубата на осиновеното дете,
изоставено от майката, която го е родила. Непреживяната скръб често се активира от
присъствието на осиновеното дете, особено силно след осъзнаването, че то никога няма да
запълни онази празнота от фантазното дете, което никога не е било родено. Колкото помалко осъзната е майката за всички тези вътрешни процеси за скръб и болка вътре в нея,
толкова по-депресивна е тя, и толкова по-малко сензитивна към болките и загубите на
осиновеното си дете.
Понякога високите нива на депресивност у майките-осиновителки се наблюдават в
първите месеци след осиновяването. В тези случаи депресивността им може да бъде отнесена
към т.нар. следосиновителна депресия, нормално явление подобно на постанаталната
депресия при майките на биологично родени деца.
Сравнителен анализ на стреса при майките на осиновени и биологично родени деца при
контрол на различните изследвани фактори
Данните от проведеното изследване показват, че полът на детето и възрастта на
детето значимо влияят върху стреса на майките на осиновени и неосиновени деца.
Факторите възраст на майката, семеен статус и брой деца в семейството не оказват
статистически значимо влияние върху родителския стрес на майки на осиновени и
биологично родени деца.
Сравнителният анализ на стрeса при майките на осиновени и неосиновени деца
при фиксиран фактор пол на детето показа, че майките на осиновените момичета описват
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децата си като по-хиперактивни, по-раздразнителни, по-малко адаптивни, изискващи повече
грижи и внимание, отхвърлящи родителя си, а себе си – като по-трудно приемащи децата си,
по-малко привързани към тях, по-депресивни, с усещане за некомпетентност (вж. фиг.5).

Фигура 5. Средни стойности на стреса от подскалите на Детската и Родителската скала при майките
на осиновени и неосиновени момичета

Майките на осиновените момчета описват децата си като по-хиперактивни в
сравнение с неосиновените момчета, а себе си – като по-малко компетентни (вж.табл.5).
Таблица 5. Средни стойности и стандартни отклонения на Общия стрес, стреса от Детската и Родителската
скала при майкитена осиновени и неосиновени момчета. Дадени са още и стойностите на Т-теста.

МОМЧЕТА

Извадка

ОБЩ СТРЕС

Биологични
Осиновени
Биологични
Осиновени
Биологични
Осиновени
Биологични
Осиновени
Биологични
Осиновени

ДЕТСКА
СКАЛА
Хиперактивност

РОДИТЕЛСКА
СКАЛА
Компетентност

Изследвани
лица
44
38
44
38
44
38
44
38
44
38

Средна
стойност
127.50
137.07
58.47
64.57
6.52
7.92
69.02
72.50
8.22
10.86

Стандартно
отклонение
18.46
33.89
8.54
17.64
1.77
3.09
13.00
19.57
2.22
3.85

Ткритерии
-1.61

Ниво на
значимост
.11

-2.03

0.04

-2.55

0.01

-.95

.34

-3.85

0.000

Едно от възможните обяснения за по-високите резултати на стреса при осиновените
момичета може да е свързано с половите стереотипи, които са налице в българската култура.
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От момчето се очаква да е по-справящо се, по-самостоятелно, по-независимо. Съответно тези
очаквания влияят на поведението, което майките имат към децата си – на поведенческо ниво,
те провокират развитието на тези качества у тях.
Друго обяснение за по-високите стойности на стреса при майките на осиновените
момичета може да се търси в силната тревожност, депресивност, усещане за несправяне и
некомпетентност на техните майки. В ежедневното общуване с майка си, момичето усеща
напрежението, несигурността и неувереността на майката и това пряко влияе върху
поведението на детето. Тъй като част от развитието на момичето минава през ролевата
идентификация с майката, дъщерята е по-уязвима и пряко зависима от емоционалните
състояния на майка си. Колкото по-напрегната и несигурна в родителската си роля е майката,
толкова по-силно е отклоняващото се поведение у дъщеря й. Трета причина може да е
различното влияние на първичната рана при двата пола, подробно обяснена при анализа на
стреса при майките на осиновените деца.
Сравнителен анализ на стреса при майките на осиновени и неосиновени деца при
фиксиран фактор възраст на детето.

Резултатите от изследването показват, че с

увеличаване възрастта на детето, се увеличава и стреса при родителите на осиновени
деца, докато стресът при родителите на биологични деца се запазва на относително
едно ниво.
На фиг. 6 се вижда, че няма различия в стойностите на стреса от различните подскали
на Детската скала при майки-осиновителки и майки на биологични деца на възраст между 13 години. Такова различие се появява във втората възрастова група (4-6г.), където нивата на
стрес при осиновителите са по-високи от тези на биологичните родители. В третата
възрастова група различията стават още по-големи. Прави впечатление, че нивото на
родителски стрес при майките на биологично родените деца е с относително равни стойности
в различните възрастови групи, докато стресът при майките на осиновените деца се
увеличава с увеличаване възрастта на детето. Причините за увеличаване на нивото на
родителски стрес с увеличаване възрастта на осиновените деца са подробно разяснени в
анализа на стреса на майките на осиновени деца.
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Фигура 6. Средни стойности на стреса от Детската скала при майките на осиновени и
неосиновени деца в различните възрастови групи
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На фиг. 7 са представени някои от графиките на средните стойности на стреса от
различните подскали на Родителската скала при майките на осиновени и неосиновени деца в
различните възрастови групи. Майките на осиновени деца описват себе си като
некомпетентни, по-депресивни, по-слабо привързани към децата си. В първата възрастова
група (майки на деца от 1-3г.) майките на осиновени деца описват себе си като повече
подкрепяни от парньора си, по-малко ограничени в родителската си роля и

по-малко

изолирани спрямо майките на биологично родени деца. Това може да се дължи на голямата
радост и очакване, с които родителите-осиновители подхождат към осиновяването. В
първите години от осиновяването, особено когато осиновеното дете е бебе, осиновителите
обикновено преживяват най-безоблачният период на осиновяването (Brodzinsky, 1987, 1990;
Grotevant, 1994, 1997, Verhulst, Althaus, & Versluis-den Bieman, 1990a; Andresen, 1992;
Bohman, 1970, 1971; Bohman & Sigvardsson, 1979, 1980, 1990; Brodzinsky, Radice, Huffman,
&Merkler, 1987; Brodzinsky, Schechter, Braff, & Singer, 1984).
Във втората възрастова група, от 4-6г., майките на осиновени деца описват себе си
като по-слабо компетентни, по-депресивни, по-малко привързани към детето си, поогранични в родителската си роля. В третата възрастова (7-10г.) група майките-осиновителки
описват себе си като по-слабо компетентни и по-ограничени в родителската си роля.
Възможните причини за по-високите нива на стрес сред майките-осиновителки за всяка една
от тези подскали са описани на стр.129-131.
На фиг.7 се вижда, че с изключение на подскалите Усещане за ограниченост и
Изолираност, където стресът на майките-осиновителки нараства с увеличаване възрастта на
детето, при всички останали подскали стресът при осиновителките е с ниски стойности в
първата възрастова група (1-3г), след което рязко нараства във втора възрастова група (4-6г.)
и отново се понижава в трета възрастова група (7-10г). Графиката на стреса при майките на
биологично родени деца е „огледално противоположна” на графиката на стреса при майките
на осиновените деца. При биологичните майки стресът е с по-високи стойности в първата
възрастова група (1-3г), намалява във втора възрастова група (4-6г) и отново се покачва в
третата възрастова група (7-10). Статистически значимите различия в стреса на майките на
осиновени и неосиновени деца се появяват във втора възрастова група, т.е възрастта между
4-6 години е възрастта, когато стресът на майките-осиновителки е със значимо по-високи
стойности от този на майките на биологично родени деца. Възможно обяснение за това е,
че възрастта 4-6 години е периодът, когато осиновеното дете осъзнава, че преди да бъде
осиновено, то е било изоставено. Процесът на осъзнаване на изоставянето често е съпътстван
38

Фигура 7. Средни стойности на стреса при майките на осиновени и неосиновени деца в
Родителската скала в различните възрастови групи.
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с болка, тъга, пристъпи на гняв, амбивалентност към майката, отхвърляне, дистанциране и
др. (Brodzinsky, Radice, Huffman, &Merkler, 1987; Brodzinsky, Schechter, Braff, & Singer,
1984).
Изложените по-горе резултати показват, че стресът на майките-осиновителки е повисок в сравнение със стреса на майките на биологично родени деца – резултат, който
съответства на изследванията в световен мащаб за родителския стрес и предизвикателставата
при отглеждането на осиновено дете (Brodzinsky; Howard & Smith, 2006).
Ако се върнем на модела за дисфункционалното родителство на Ричард Абидин,
залегнал като теоретична рамка на настоящето изследване (вж.фиг.1), виждаме, че майкитеосиновителки имат завишени нива стрес за всяка една от характеристиките на детето, докато
при характеристиките на родителя високите нива на стрес се наблюдават в три от седемте
изследвани подскали (Компетентност, Депресия и Привързаност към детето). Акцентът в
проведеното изследване е върху характеристиките на детето, т.е майките-осиновителки
описват своите деца като трудни и проблематични. В настоящето изследване профилът на
българското осиновено дете през погледа на неговата майка-осиновителка е, че то е
хиперактивно, раздразнително, с ниска адаптивност, със завишени изисквания към майка си,
с негативна обратна връзка и неподкрепящо майка си в нейната родителска роля. Себе си
майките-осиновителки описват като имащи високи очаквания към осиновените си деца и
съответно по-малко приемащи ги, чувстват се некомпетентни като майки, слабо привързани
към децата си и депресивни.
Правопропорционалната

зависимост

между

отклоняващото

се

поведение

на

осиновените деца и чувството за некомпетентност, депресия и висок родителски стрес при
майките им загатва за това, че в своето дисфункционалното поведение детето успява да
въвлече и майка си, която се чувства безпомощна, несправяща се и провалена като родител.
Налице е един дисфункционален модел на семейно функциониране, с нарушена комуникация
и нарушени взаимодействия в системата майка-дете. Специфичната динамика в отношенията
между осиновеното дете и неговата майка-осиновителка е възможно да се дължи на загубите,
които всеки един от тях носи в себе си преди момента на срещата им. От едната страна е
загубата на осиновеното дете – изоставянето, разкъсаната връзка с биологичната му майка,
от другата страна е загубата на майката осиновителка – болката от невъзможността да родиш
свое дете. В акта на осиновяването тези две загуби се срещат, излизат на повърхността,
активират се взаимно и провокират определени реакции и поведения както в детето, така и в
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майката. Т.е на несъзнавано ниво са констелирани два комплекса – „комплекс на
изоставеното дете” и „комплекс на нероденото дете”, които имат силно влияние върху
съзнателната комуникация между осиновеното дете и майката-осиновителка.
Животът на осиновеното дете започва с огромна загуба. В началото на своя живот то
губи майка си - преживяването е равносилно на смърт на майката, тя ражда детето и изчезва
от живота му, понякога завинаги. Налице е „първичната рана” от изоставянето, която бележи
целия живот на осиновения и около която се констелира „комплекса на изоставеното дете”
(Verrier 1994, 2003). След изоставянето от майката, детето е настанено в дом за лица, лишени
от родителски грижи, където липсата на значима обгрижваща фигура и последователно
родителстване, води до формирането на несигурни и неадаптивни модели на привързаност у
детето. Качеството на формираната привързаност в най-ранното детство има силно и трайно
влияние върху последващото емоционално и психично развитие на детето (Bowlby, 1951).
Животът в институция също дава своя отпечатък върху развитието на детето и към момента
на осиновяването, осиновеното дете привнася в семейството на новите си родители целият
този свой негативен опит.
Преди да държи в прегръдките си своето осиновено дете, майката-осиновителка също
е извървяла дълъг, изключително болезнен път, минал през тежката травма на диагнозата
„стерилитет”, неуспешната борба за свое дете, решението за осиновяване, социалното
проучване и месеците или години чакане. Осиновеното дете осъществява дълбокият копнеж
на майката за дете. Т.е ако осиновеното дете носи в себе си „комплекса на изоставеното
дете”, то неговата нова майка носи в себе си „комплекса на нероденото дете”. В случай че
майката-осиновителка не е изстрадала загубата си от невъзможността да роди дете,
нероденото дете се настанява в комуникацията й с осиновеното дете. От осиновеното дете
несъзнавано се очаква да спаси майка си от травмата на безплодието, да й върне усмивката и
смисъла, да компенсира и запълни липсите й – прекалено тежък товар за дете, което носи в
себе си свои собствени непреодолени болки. И тъй като няма как едно дете да се е справило
със своите рани и загуби, очакванията за справяне са към неговата майка – която да е
достатъчно осъзната за собствените си рани, за да има силата да приеме и лекува раните на
осиновеното си дете.
Огромен е риска както за осиновеното дете, така и за родителите му, когато тези
загуби, болки, рани и негативни преживявания биват отричани. Нежеланието да се види
реалността такава, каквато е, не отменя съществуването й. Страшно е, когато родителите
отказват да приемат, че както те, така и детето им, имат минало – че това минало е тежко,
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травматично, и като такова, оказва влияние върху настоящето. Срещата на комплекса на
изоставеното дете и комплекса на нероденото дете в осиновяването поражда силен сблъсък в
системата родител-дете, който на повърхността се изразява като един цикличен модел на
взаимно неприемане, амбивалентност, гняв, тревожност. Проявите на комплекса на
изоставеното дете на поведенческо ниво (раздразнителност, отхвърляне на родителя) се
сблъскват с проявите на комплекса на нероденото дете (усещане за непълноценност,
некомпетентност, депресия) – и детето, и родителят се завихрят в омагьосаният кръг на
дисфункционалната комуникация.
Първичната рана от изоставянето е ядрото за проявата на различните симптоми при
осиновените деца. В осиновяването детето несъзнавано привнася и проектира върху
взаимоотношенията с майка си своя негативен, враждебен, емоционално неоткликващ
вътрешен свят. Начинът му да оцелее в този свят е бил да развие различни адаптивни и
неадаптивни поведения за справяне и защитни механизми, които са му помогнали да оцелее
във враждебната самота, но в новото семейство пречат както на самото него, така и на
родителите му да се свържат емоционално един с друг. Опитът на детето е да се свърза с
Другия през негативното. Силният му страх от нова загуба, от ново изоставяне се проиграва
отново и отново в отношенията му с майката. Налице е процес на ре-травматизация,
възпроизвеждане на непреработената първоначална ситуация на изоставяне. С поведението
си осиновеното дете отхвърля майка си, преди тя да го е отхвърлила. Изоставя я
емоционално, преди тя да го е изоставила. В резултат майка се чувства необичана,
несправяща се, провалена като родител и като обратна реакция, самата тя започва
несъзнавано да отхвърля детето си. Т.е непрекъснатата тревожност у детето, причинена от
очакването за евентуална загуба, води до появата на цикъл от отхвърлящо поведение между
майката и детето, което е разрушително за тяхната връзка.
Първичната рана неизбежно присъства в комуникацията на осиновеното дете с
родителите му. Липсата на достатъчно информираност у осиновителите за тази дълбока рана
води до съмнения в усещането им за компетентност и пълноценност като родители. Въпреки
всичките си усилия да дава цялата си любов, нежност и грижа на осиновеното си дете,
майката не се чувства позитивно подкрепена от него, усеща се отхвърлена и неосъществена
в най-дълбокия си копнеж – майчинството. Усещането за отхвърляне от осиновеното дете се
свързва с нейния комплекс за нероденото дете, появяват се дълбоки съмнения в
самооценката „Невъзможността ми да родя дете означава, че аз не бих могла да бъда добра
майка”, „След като детето ми не ме обича, аз не заслужавам да бъда обичана”. Майката се
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чувства объркана и безпомощна, самообвинява се за провалите си и се срамува от себе си.
Срамът е толкова по-непоносим, колкото по-голямо е несъответствието между очакването
да бъдеш обичан и негативната реалност на отвърлянето (Fonagy, 2002). Така жадуваното
осиновено дете изправя осиновителката пред нереализираните й очаквания да бъде майката,
която е мечтала да бъде. При някои майки се наблюдава физическо и емоционално
отчуждение от детето им, в опит да съхранят себе си. Една майка, която се срамува от себе
си и се чувства провалена като родител, не може да функционира адекватно (Mollon, 2002).
Неспособността на осиновителката да се адаптира към детето си заради ригидността на
очакванията й я прави сляпа за нови начини, чрез които може да разбере и опознае
вътрешния свят на детето си.
В този контекст, в дисфункционалната комуникация между осиновеното дете и
родителите му е залегнал също и моделът за неосъществените очаквания (Basch, 1980). На
базата на своя негативен опит от най-ранното си детство, осиновеното дете развива
негативни очаквания за средата си, които проектира в поведението си към своята майкаосиновителка като страх от изоставяне, тревожност, амбивалнтност и т.н. От друга страна,
осиновителките също имат своите очаквания и фантазии за детето си, които в повечето
случаи за изключително нереалистични. В процеса на осиновяването, майката се опитва да
интегрира осиновеното дете и мечтаното дете, като в същото време осъзнава, че нито тя е
майката, която е мечтала да бъде, нито осиновеното дете е детето, което е мечтала да има.
Реалността от това какъв родител си, придружена от честите провокации и отхвърляне от
страна на детето ти, се преживяват като нарцистични рани на Аза.
Адаптацията на родителя към детето, както и занижаването на нивото на
нереалистичните очаквания, е едно от основните изисквания за успешното осиновяване.
Един ден, вероятно години след началото на осиновяването, осиновеното дете може дори да
превъзхожда мечтаното дете от фантазията на майка си. Но дотогава е много по-вероятно
осиновителката да е извървяла своя вътрешен път, да е поработила върху раната си от
нероденото си дете, да е пуснала на свобода призрака му, и да е отворена към приемане на
осиновеното си дете, такова, каквото е - с всичките му рани, болки, изоставяния, страхове и
загуби, които то замаскирано проявява в поведението си.
В заключение, могат да се поставят няколко въпроса: Кой е първоизточника на
високия родителски стрес при майките-осиновителки? Дали той се генерира в резултат на
трудностите, които майката преживява с осиновеното си дете предвид неговите специфични
характеристики? Или характеристиките на самия родител поради неговите собствени загуби
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преди осиновяването също влияят върху комуникацията родител-дете и допринасят за повисоките нива на стрес, измерени в детските характеристики. Посоката на взаимодействие
между родителския стрес и психологическото функциониране на детето на този етап е неясна
(дебатът „кокошката или яйцето’), но все пак повечето изследователи смятат, че връзката е
двупосочна: родителският стрес влияе върху функционирането на детето, и обратно детския
стрес влияе върху функционирането на родителя (Abidin, 1983; Sameroff, 1993; Belsky, 1984).
Тази взаимозависимост би могла да бъде предмет на предстоящи изследвания във все още
неизучената област на психологията на осиновяването в България.
Обобщение
Резултатите от проведеното изследване биха могли да допринесат за промени в
настоящите практики по осиновяване, както и за разчупване на съществуващи
предразсъдъци в социалната система. Неизказаната обществена нагласа е, че колкото повъзрастни са родителите-осиновители, толкова по-слаба е тяхната родителска компетентност
и съответно шансовете им за успешно родителство. Настоящата дисертация отхвърли тази
хипотеза – данните показват, че възрастта на майката не влияе върху родителския стрес.
Популяризирането на този резултат дава възможност за работа със съществуващия
предразсъдък в социалната система, че предимство имат по-младите осиновители. Възрастта
на майката допринася за едно по-зряло, по-осъзнато родителство, особено ако преди
осиновяването тя е работила върху своите загуби, страхове, личностови особености.
Бяха идентифицирани няколко рискови фактора относно осиновяването на деца в
България, които също могат да бъдат популяризирани. Тези рискови фактори са 1) възраст,
на която детето е осиновено, 2) възраст на детето и 3) пол на детето. Настоящата дисертация
показва, че възрастта, на която детето е било осиновено, влияе значимо върху родителския
стрес, като с увеличаване възрастта, на която детето е осиновени, се увеличава нивото на
стрес при майките-осиновителки. Колкото по-късно се е случило осиновяването, толкова поголям е риска от евентуални емоционални, когнитивни, поведенчески проблеми. В интерес
на децата е да бъдат осиновявани колкото е възможно по-скоро. За да е възможно ранното
осиновяване, са необходими редица промени в законодателството и социалната система.
Възрастта на детето е друг особено значим фактор, със силно влияние върху стреса на
майките-осиновителки: с увеличаване възрастта на детето, се увеличава нивото на
родителски стрес на неговата майка (изключение прави единствено първата възрастова група
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1-3г.). Единият рисков възрастов период е 4-6г., когато родителите започват да разказват на
детето историята за неговото осиновяване и съответно детето започва да разбира, че преди
осиновяването си, то е било изоставено. Другият още по-рисков период е възрастта 7-10г,
когато нивата на родителски стрес са най-високи. Това е възрастта, когато детето започва да
осъзнава какво означава да бъдеш „роден и изоставен” – този процес на осъзнаване често е
съпътстван с много болка, усещане за силна, невъзвратима загуба, гняв, различни реакции на
поведнческо ниво. Добре е родителите-осиновители да бъдат информирани за тези порискови периоди в развитието на своите деца.
Третият фактор, на който следва да се обърне внимание, е че майките на осиновени
момичета имат по-високи нива на родителски стрес от майките на осиновени момчета. Този
резултат също би могъл да се има предвид от кандидат-осиновителите и социалните
работници, работещи в системата на осиновяването.
Резултатите от проведеното изследване, показващи повишен родителски стрес при
майките-осиновителки, усещане за ниска родителска компетентност и несправяне с
родителската роля, свидетелстват за необходимостта от въвеждане на различни обучителни
програми в настоящата социална система. От една страна биха могли да бъдат разработени
обучения за кандидат-осиновители, осиновители, групи за взаимопомощ по време на и след
осиновяването. Също така могат да се разработят обучителни програми за различни
специалисти в сферата на помагащите професии – психолози, психотерапевти, социални
работници, учители в детски градини и училища, които също да бъдат информирани за
спецификите на психичния живот на осиновените деца и техните майки.
Към настоящия момент в българското общество няма достатъчно информираност за
особеностите на осиновяването в психологичен план. Социалните работници в отделите
„Закрила на детето”, където се извършва проучването и одобряването на бъдещите
осиновители, нямат необходимите знания за болките и загубите на кандидат-осиновителите.
От друга страна, масово учителите в детските градини и училищата се оплакват на
родителите от осиновените им деца, като ги стигматизират с етикетите „трудно дете”, „черна
овца”.
Настоящата дисертация би могла да послужи за изходна база за повишаване
професионалната компетентност на всички специалисти, които в ежедневната си работа се
докосват до осиновяването. От една страна, обучението би могло да започне още в
университета, където спецификите на осиновяването и осиновеното дете да бъдат изучавани
като отделен предмет от психолози, социални работници, педагози. От друга страна, биха
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могли да се организират обучителни курсове за различните специалисти, работещи в сферата
на осиновяването.
Тези програми биха могли да разкриват психологичните особености на осиновените
деца и техните родители:
Характеристиките на осиновеното дете: хиперактивност, раздразнителност, ниска
адаптивност, високи изсиквания, слаба позитивна обратна връзка към майката в нейната
родителска роля, ниска подкрепа, гняв, вражденост, отхвърляне, амбивалентно поведение.
Характеристиките на родителя-осиновител: акцентът в обучителните програми
може да бъде върху проблемните области, които настоящето изследване идентифицира, а
именно:
-

родителската компетентност: тренинги относно повишаване на родителската
компетентност,

повишаване

на

уменията

за

справяне

с

различни

предизвикателства в отглеждането и възпитанието на осиновеното дете.
-

привързаността на родителя към детето: запознаване на родителите с
вътрешния свят на осиновеното дете; обучение в това самите те да могат да
идентифицират

специфичните

потребности

на

детето

си;

обяснения

на

представения в настоящата дисертация дисфункционален модел на комуникация в
семейството с осиновено дете; стратегии за превенция на създаването на такъв
модел.
-

родителската депресия: информиране относно съществуващата възможност от
постосиновителна депресия и начини за справяне с нея; превенция на депресията.

Друг акцент в обучителните програми може да е опасността от дисфункционален
модел на комуникация между майката-осиновителка и детето, установен в настоящето
изследване. Тренингите биха могли да включват запознаване на осиновителите и бъдещите
такива с този специфичен модел на комуникация, превантивни техники за избягването му,
стимулиране на позитивни комуникации в системата родител-дете.
В заключение, следва да се отчете сравнително малката извадка, върху която са
проведени изследванията в настоящата дисертация. Тъй като това е първата научна работа в
сферата на психологията на осиновяването, тя може да е базата, върху която да стъпят
бъдещи изследвания върху осиновените деца и техните родители, чрез които все повече да се
подобряват настоящите практики и все повече да се допринася за доброто на българското
осиновено дете.
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ПРИНОСИ
Настоящата дисертация е първият научен труд в България в областта на психологията
на осиновяването – едно начало за бъдещи изследвания.
1. Предложен е теоретичен модел, описващ рисковите фактори във взаимодействието
на осиновеното дете и неговите родители, които водят до повишаване на родителския стрес.
2. Адаптиран е за български условия Индексът за родителски стрес (Abidin, 1984),
който позволява да се идентифицират дисфункционални модели на общуване в системата
родител-дете.
3. Показано е, че родителският стрес на майките-осиновителки зависи от възрастта
на детето, възрастта, на която детето е осиновено и пола на детето. Родителският стрес
на майката-осиновителка нараства с увеличаване възрастта на нейното дете. Колкото покъсно е осиновено детето, толкова по-висок е стреса на майката-осиновителка. Стресът при
майките на осиновените момичета е по-висок от стреса при майките на осиновените момчета.
4. Установено е, че родителският стрес при майките-осиновителки е по-висок от този
при майките на биологично родени деца. Майките-осиновителки оценяват децата си като похиперактивни, по-раздразнителни, по-малко адаптивни и поставящи по-високи изисквания
към родителя. Осиновителките имат усещане за по-слаба позитивна обратна връзка от децата
си. Те оценяват себе си като имащи по-високи очаквания към децата си. Чувстват се понекомпетентни в своята родителска роля, по-слабо привързани към децата си и подепресивни в сравнение с родителите на биологично родени деца.
5. Идентифицирани са проблемните области в общуването на осиновените деца и
техните майки. Те могат да бъдат полезни при създаването на обучителни програми за
бъдещи и настоящи осиновители. Обученията биха могли да обхванат и по-широк кръг
професионалисти: социални работници, учители, психолози, психотерапевти и др.
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