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ПРЕДГОВОР
Учебното пособие "Автоагресия в юношеството - насоки към
педагогическите специалисти" е съобразено със съдържанието на
дисциплината "Агресия и агресивно поведение в училище" и е посветено на
автоагресивните прояви в юношеска възраст.
Целта на пособието е да надгради знанията, които студентите получават по
време на лекциите и упражненията по дисциплината, и да ги подготви за
практиката. Учебното пособие представя съвременните теоретични
разбирания за автоагресия, за честота, форми и функции на автоагресивните
поведения при юношите. Отделено е място на възможностите за
идентифициране на тези случаи и изграждане на капацитет за подкрепа на
ниво училище.
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АВТОАГРЕСИЯ:
определение, честота, причини,
прогноза
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АВТОАГРЕСИЯ

речниково
значение

(autoaggressio) (от гр.autos-сам и лат.aggredior - пристъпвам,
нападам) - агресивни действия, насочени към собствената
личност. Източник: Стоименов, Й., Рачев, Ив. (1988) Психиатричен клиничен
речник, ДИ "Медицина и физкултура":София, 1988г., с.8

научна литература

В западната научна литература е възприет
термина несуицидни самонаранявания
(съкр. НСС) - на англ. Non-suicidal selfinjury (NSSI).

ДРУГИ ТЕРМИНИ-СИНОНИМИ НА АВТОАГРЕСИЯ,
ИЗПОЛЗВАНИ В НАУЧНАТА ЛИТЕРАТУРА
термин

източник

преднамерено
нараняване

Favazza, A. R., & Rosenthal, R. J. (1993) Diagnostic issues in selfmutilation. Hospital and Community Psychiatry, 44, р.134−140.

осакатяване

Tantam, D., & Whittaker, J. (1992): Personality disorder and selfwounding. British Journal of Psychiatry, 161, р.451−464

парасуицид

Ogundipe, L. O. (1999): Suicide attempts vs. deliberate selfharm. British Journal of Psychiatry, 175, р.90

7

8

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА АВТОАГРЕСИЯ

ИЗТОЧНИК: .Claes, L. & all. (2015). The relationship
between non-suicidal self-injury and upps-p impulsivity
facets in eating disorders and healthy controls. Plos
One, 10, 1–11. doi:10.1371/journal.pone.0126083

Автоагресивните
поведения
или
самонараняванията
могат
да
бъдат
определени като умишлени и директни
наранявания на собственото тяло, без да са
налице суицидни намерения.
Claes
и
сътрудници
(2015)
определят
несуицидното самонараняване като умишлено
и директно нанасяне на вреда върху тялото
без намерение за самоубийство. Тази вреда
може да включва широк диапазон от
поведения: надраскване, порязване, удряне,
чупене на кости, изгаряне, вкл. радикални
ограничения в храненето и др.

Автоагресивните поведения или умишлените самонаранявания се различават от:
стереотипните самонаранявания при лица с умствена изостаналост;
тежките форми на автоагресия при психотични лица.

самонараняването може да бъде описано в клиничната картина на:
гранично личностно разстройство;
депресия;
тревожност;
зависимост към психоактивни вещества;
хранителни разстройства;
постравматичен стрес;
шизофрения;
личностни разстройства.
Източник: Zlotnick, C., Mattia, J. I., & Zimmerman, M. (1999): Clinical correlates of self-mutilation in a sample of general psychiatric
patients. //Journal of Nervous and Mental Disease, 187, р.296−301.
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честотаТА на несуицидните самонаранявания:

варира в световен мащаб, като резултатите се различават
за отделните страни;
е от 10% до 20% при всички психиатрични пациенти, а при
тези в юношеска възраст честотата е от 40% до 60%;
в общата популация е от 1% до 4%, а за подгрупата юноши до 20%.

данни за българия
В България, но и в световен мащаб, липсват епидемиологични проучвания,
които да подпомогнат прецизирането на честотата на НСС.
В извадка от юноши (n=454 участници) - 35% извършват самонараняващи
действия (Еюбова, 2018); в друго срезово изследване за България - 20% от
извадката се самонараняват (n= 267 участници) (Златиславова, 2021) .
Установена е начална възраст на самонараняване - 12 годишна възраст
(Еюбова, 2018).
Еюбова, С. (2018) Изследване на автоагресивните поведения при момичета и момчета в юношеска
възраст, Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика“,
Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна, ISSN 1314 – 0507,с.428-437, юни 2018
Златиславова, Р. (2021) Изследване на несуицидно самонараняващо поведение в неклинична популация от
юноши на възраст 14 –19 години в област Варна/ Автореферат
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Данни за начална възраст на самонараняване при извадка n=163 (Еюбова, 2018)

ЗАЩО СЕ СТИГА ДО САМОНАРАНЯВАНЕ ?
ИЗТОЧНИК: Favazza, Ar. (1998) The Coming of age of Self-Mutilation. The Journal of Nervous and Mental Disease:
May 1998 - Volume 186 - Issue 5 - p 259-268

1. регулиране на афекта;
2. отклоняване от емоционалната болка;
3. самонаказване;
4. създаване на доказателства за емоционалния дистрес, като се оставят
белези по тялото;
5. справяне с вцепенеността и деперсонализацията – тази функция се
нарича от някои изследователи „завръщане в реалността“;
6. освобождаване на гняв чрез самонараняване като по-безопасен начин и
изпитване на по-малко чувство за вина, отколкото ако гневът се насочи
към другите.
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Причини за самонараняванията при юношите
Според Американската психиатрична
асоциация (АРА, 2013)
самонараняващият използва това
поведение за:
облекчаване на негативните чувства;
предизвикване на положителни емоции;
решаване на проблеми;
преодоляване или прекратяване на
унищожителния и непоносим дистрес.

прогноза
Около 20 % продължават да се борят с този
поведенчески навик и през зрелостта и изпитват
затруднения да спрат (Whitlock & Rodham, 2013).
Получаването на помощ още през юношеството
е възможност за овладяване на по-добри копингмеханизми при справяне с проблемите на
идентичността, за използване на здравословни
методи за регулиране на емоциите, изграждане
на трайни и подкрепящи мрежи от контакти.
ИЗТОЧНИК: Whitlock, J. & Rodham, K. (2013). Understanding Nonsuicidal
SelfInjury in Youth. School Psychology Forum: Research in Practice, 7(4), 1-18.
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последици
физически последици - постоянни белези,
обикновено се наблюдават в горните части на
бедрото, тъй като това е и предпочитане място
за самонараняване
кръвни инфекции и предаване на болести при
самонараняване със замърсени инструменти /
ножове, които се използват от повече хора
(APA, 2013; Nixon & Heath, 2008)
самонараняването може да се прояви по
повече начини освен с порязване, което
създава допълнителни рискове
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съвременни ТЕОРИИ
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СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ теории, ОБЯСНЯВАЩИ АВТОАГРЕСИЯТА
БИОЛОГИЧНИ ТЕОРИИ
социални теории
ПСИХОДИНАМИЧНИ ТЕОРИИ
АНТИСУИЦИДЕН МОДЕЛ
ТЕОРИИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА АФЕКТА
ХИПОТЕЗА ЗА САМОНАКАЗВАНЕТО
АНТИДИСОЦИАТИВНА ТЕОРИЯ
ТЕОРИЯ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЧУВСТВА
МОДЕЛ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА
МОДЕЛ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА КАСКАДА
интегриран модел

биологични теории
НСС водят до отделяне на ендорфини, което създава усещане за
удоволствие, подкрепящо бъдещи автоагресивни действия.

социални теории
НСС се възприемат като начин за манипулиране на другите,
съобщаване за емоционално преживяване и /или избягване на
неприятни дейности.
ИЗТОЧНИЦИ:
Klonsky, D. (2007) The functions of deliberate self-injury: A review of the evidence. Clinical Psychological
Review 27 (2), р.226–239
Klonsky, E. D. (2007), Non‐suicidal self‐injury: An introduction. J. Clin. Psychol., 63: 1039-1043.
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Психодинамични теории
НСС са метод за потвърждаване на границите между Аз-а и
другите чрез създаване на белези.
ИЗТОЧНИК: Сarroll, J., Shaffer, C., Spensley, J., & Abramowitz, S. I. (1980). Family experiences of self-mutilating
patients. American Journal of Psychiatry, 137, 852–853.

Антисуициден модел
НСС са вид компромис със суицидното желание; нараняването
на тялото задоволява желанието за собственото разрушаване,
без реално това да се случва.
ИЗТОЧНИК: Suyemoto K. L. (1998). The functions of self-mutilation. Clinical psychology review, 18(5), 531–
554. https://doi.org/10.1016/s0272-7358(97)00105-0

Теории за регулиране на афекта
НСС се използват като средство за намаляване на негативния
афект и/или увеличаване на позитивния.

Хипотеза за самонаказването (Klonsky, 2007)
НСС се възприемат като начин за изразяване на гняв към себе
си и като самонаказание.
ИЗТОЧНИЦИ:
Klonsky, D. (2007) The functions of deliberate self-injury: A review of the evidence. Clinical Psychological
Review 27 (2), р.226–239
Klonsky, E. D. (2007), Non‐suicidal self‐injury: An introduction. J. Clin. Psychol., 63: 1039-1043.
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Теория за генериране на чувства
НСС се използват като средство за генериране на позитивни
чувства при дефицит на положителни емоции.

Антидисоциативна теория
НСС се използват като начин за „шокиране“ на себе си и
изваждане от вцепенеността.
ИЗТОЧНИЦИ:
Gunderson JG. Borderline personality disorder. Washington, DC: American Psychiatric Press; 1984.
Simpson M.A. (1975) The phenomenology of self-mutilation in a general hospital setting. Canadian Journal of
Psychiatry 20, 429–434.

Модел за избягване на преживяванията
ИЗТОЧНИК: Chapman, A. L., Gratz, K. L., & Brown, M. Z. (2006). Solving the puzzle of deliberate self-harm: The experiential
avoidance model. Behavior Research and Therapy, 44, 371–394

НСС служат като метод за избягване на негативни емоции. Ангажирането с
НСС води до избягване на негативните емоции и по този начин се получава
негативно подсилване. С времето това подсилване води до преминаване на
НСС в условно реагиране при негативни емоции.

Модел на емоционалната каскада
ИЗТОЧНИК: Selby, E. A., & Joiner, T. E., Jr. (2009). Cascades of emotion: The emergence of borderline personality disorder from
emotional and behavioral dysregulation. Review of General Psychology, 13(3), 219-229.

Емоционалните каскади са следствие от интензивно преживявания и
негативна емоция спрямо фрустриращо събитие и завършват с НСС. НСС в
тези случаи се разглеждат като потенциална форма на разсейване, която
инхибира преживяването и води до понижаване на емоциите и успокояване.
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Интегриран модел на НСС (Nock, 2009)

НСС са комплексни поведения, които се влияят от редица условия, и не могат да
бъдат обяснени само и единствено през призмата на един теоретичен модел.
Съвременните теории търсят интегриран подход към разбирането на
автоагресията. Една от емпирично най-добре подкрепените теории за
несуицидните самонаранявания е интегрираният модел на Matthew Nock (2009).

Интегриран модел на НСС (Nock, 2009)
ИЗТОЧНИК: Nock, M. K. (2009). Why do People Hurt Themselves? New Insights Into the Nature and
Functions
of
Self-Injury.
Current
Directions
in
Psychological
Science,
18(2),
78–83.
http://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2009.01613.x

За пръв път този модел е представен през 2009 г. от
Nock, наречен е интегриран етиологичен модел на
НСС. Теорията на Nock
включва както дистални,
така и проксимални рискови фактори от различни
групи. В предложения модел се обсъждат биологична
предиспозиция за самонаранявания, фактори от
средата,
които
увеличават
вероятността
от
самонараняване, както и ограничени вътреличностни
и междуличностни стратегии за справяне.
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Интегриран модел на НСС (Nock, 2009)

дистални фактори според
Интегрирания модел на НСС (Nock, 2009)
генетична предиспозиция за силна емоционална
реактивност;
високи нива на критицизъм в семейството и враждебност;
история за преживяно насилие / малтретиране в
детството.
Всички тези фактори си взаимодействат и повишават
влиянието на вътреличностните и междуличностните
фактори при конкретния случай на НСС.
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ВЪТРЕЛИЧНОСТНИ И МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ПРОКСИМАЛНИ ФАКТОРИ
според Интегрирания модел на НСС (Nock, 2009)
Вътреличностните проксимални рискови фактори
включват високи нива на аверзивни емоции, лош дистрес
толеранс, дискомфорт при силни емоции или при вербална
експресия на тези емоции.
Междуличностните проксимални рискови фактори
включват дефицити в комуникативните умения и в
социалните умения за справяне.

специфични за НСС рискови фактори
според Интегрирания модел на НСС (Nock, 2009)
хипотеза за социалното научаване
хипотеза за самонаказването
хипотеза за социалното сигнализиране
хипотеза за практичност
опиатна хипотеза
хипотеза за косвената идентификация
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„Цикъл на самонараняването“ на Moyer и Nelson (2007)

СРАМ

ОБЛЕКЧЕНИЕ
САМОНАРАНЯВАНЕ

НЕГАТИВНИ МИСЛИ

НАПРЕЖЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТ ОТ ДЕЙСТВИЕ

„Цикъл на самонараняването“ на Moyer и Nelson (2007)
първите три части от цикъла на самонараняването
описват натрупването на емоции;
видът на негативните мисли, продължителността
на етапа на покачване на напрежението, както и
прагът между желанието за действие и самото
действие варират за всеки отделен човек;
четвъртата стъпка е самото изпълнение на
самонараняването, следва облекчение (с различна
продължителност и интензитет);

срам

за разлика от други копинг-стратегии самонараняването предизвиква
срам при тийнейджърите и това може да доведе отново до натрупване на
емоции и начало на нов епизод на самонараняване.
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„Цикъл на самонараняването“ на Moyer и Nelson (2007)
„Цикълът на самонараняването“ се отнася до
процеса, при който самонараняващият се юноша
преминава от един епизод на самонараняване в
друг.
Педагогическите специалисти, които работят с
юноши, са изправени пред изискването да познават
в
детайли
всяка
фаза
от
„Цикълът
на
самонараняването“, както и да могат да разпознават
предупредителните знаци и рисковите фактори,
свързани със самонараняване.
ИЗТОЧНИК: Moyer, M., & Nelson, K.W. (2007). Investigating understanding self-mutilation: The student voice.
Professional School Counseling, 11(1), 42–48.
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ИДЕНТИФИЦИРАНЕ
и общи насоки за работа

34
Несуицидното самонараняване е
резултат от комбинация между
няколко рискови фактора и
условия от средата.

Ранното идентифициране на случаите на самонараняване и
разграничаването им от суицидното поведение има значение за
планирането на интервенциите.

Разлики между несуицидно самонараняване
и суицидно поведение
Важно е да се установят:
причините за
поведенията

какви са целите
на поведенията

35
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Наложително е консултантите
да зададат въпроси като:
Каква е причината да се
самонараните ?
Искате да умрете ли?
Снемането на подробна
анамнеза може също да се
окаже полезна, тъй като
разкрива моделите на
намерението.

Разлики между несуицидно самонараняване
и суицидно поведение
Най-основното разграничение между двата аспекта включва - дали някой
се самонаранява с цел да умре (поведение при самоубийство), или с
намерение да се почувства по-добре (НСС).
Макар и повечето самонараняващи се лица да не са суицидни (Wilkinson,
2010), то НСС е най-добрият предиктор за последващ опит за
самоубийство .
Wilkinson, P., et all (2010). Clinical and psychosocial predictors of suicide attempts and non-suicidal self-injury in the adolescent
depression antidepressants and psychotherapy trial. The American Journal of Psychiatry, 168, 495–501.

Важно е специалистите да разбират мотивите за нараняването, да
разпознават предупредителните сигнали и да предложат помощ на юношите.
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директни и индиректни Форми на самонараняване

директни форми на
самонараняване

порязвания, тежки одрасквания, горене на кожата,
удряне, чоплене на рани, татуиране чрез
порязване, изскубване на коса, необичайни и тежки
физически злополуки; някои форми на
комуникация - директно съобщаване за
самонараняване или суицидни мисли, вкл. шеги на
тази тема, поезия, текстове, изкуство на тази тема.

индиректни форми на
самонараняване

хранителни нарушения, злоупотреба с
медикаменти и/или зависимост към психоактивни
вещества, рискови поведения (вкл. незащитени
полови контакти с непознати)

ГРУПИ САМОУВРЕЖДАЩИ ПОВЕДЕНИЯ
класификация на мрежата за подкрепа - www.lifesigns.org.uk (2008)
СВЪРЗАНИ С ХРАНА
ЗЛОУПОТРЕБА С
НАРКОТИЦИ И АЛКОХОЛ

контролирано / рестриктивно хранене, преяждане, булимия,
анорексия
алкохолизъм, неконтролирано пиене, зависимости,
злоупотреба с психоактивни субстанции

РИСКОВИ ПОВЕДЕНИЯ

рискови сексуални контакти, физическа опасност (екстремни
спортове, високи скорости), антисоциални прояви

САМОНАРАНЯВАНЕ

порязване, горене, скубане на коса, чоплене на рана, драскане
/правене на белези, ухапване, удряне / натъртване, убождане,
чупене на кости, поглъщане на медикаменти или предмети
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НЯКОИ ПРИЗНАЦИ, ЧЕ ТИЙНЕйДЖЪРЪТ СЕ САМОНАРАНЯВА
Изолиране
Потайно поведение
Непоследователни обяснения за белези и порязвания по тялото
Резки промени в настроението
Крайна пасивност
Внезапна промяна в приятелския кръг
Носене на повече дрехи от необходимото
Промени в стила на облеклото
Остри предмети в леглото или банята
Изражението на лицето е застинало и не отговаря на емоциите
или ситуацията

пРЕДМЕТИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ ПРИ САМОНАРАНЯВАНЕ
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ОБЩИ насоки за работа
осигуряване на безопасността на ученика и другите ученици;
събиране на информация относно методa и средствата за
самонараняване;
оценка на суицидния риск;
наличие на контакти и бърз достъп до медицинска помощ;
наличие на контакт с родители / настойници;
познаване правилника на училището и различните нормативни
актове, свързани със закрилата и правата на детето;
спазване на етичния кодекс при работа с деца;
спазване на етичните и професионални стандарти при
консултиране.

подготовка на средата
Всяко училище следва да има
предварително изготвен план за
действие при установяване на
инцидент, свързан със
самонараняване, или опит за
самоубийство, а също и специалисти
- училищни психолози,
педагогически съветници, учители,
които са обучени и подготвени да
действат при такива ситуации.
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подготовка на участниците
При наличие на училищен психолог, с когото
ученикът е изразил съгласие да работи, и
родителите също са дали информирано съгласие,
една от първите стъпки е изработване на
съвместен план за консултиране. В този план
задължително участват родителите.
Ако родителите или настойниците не знаят за
самонараняващото поведение на детето им,
юношата и консултантът следва да изработят
стратегия как да им се съобщи.

ролята на връстниците
Юношите са по-склонни да
доверят НСС на връстниците
си, отколкото на родителите си
или специалист по психично
здраве.
Юношите имат нужда от
обучение как да помогнат на
приятел, който има мисли за
самоубийство или
самонараняване.
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ролята на връстниците
мразя
живота
си...

Тогава, когато „не им се живее“, или са
в криза, юношите е по-вероятно да
потърсят и споделят с близките си
приятели.
Училищата трябва да са готови да
подкрепят и подготвят юношите,
които могат да са първото лице, към
което самонараняващият се
тийнейджър се обръща за помощ.

ролята на училището

Адаптирането на подходящи за учениците информационни материали и
провеждането на тренинги в училищата са
възможно най-добрите
интервенции и много специалисти и изследователи разработват програми за
работа с ученици по метода „Връстници обучават връстници“ (ГерчеваНесторова и Илиева, 2017).
ИЗТОЧНИК: Герчева – Несторова, Г., Илиева Сн. (2017) Приложна педагогическа психология –
интелигентните емоции и чувства, Варна: УИ ВСУ “Черноризец Храбър“, 2017, ISBN: 978-954-715-656-2.
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ролята на училището
Поради импулсивния характер на самонараняванията в
юношеска възраст училищните психолози, педагогическите
съветници и др. педагогически специалисти трябва да могат да се
намесят и да са на разположение за кризисна интервенция още в
момента на установяване на инцидента.
Специалистите създават и поддържат актуална база от данни с
контакти за насочване на учениците и родителите към
специалисти по психично здраве.
Училището трябва да може да гарантира безопасна и
доверителна среда - винаги.

ролята на училището
Организирането на седмични групови сесии за
консултиране при тревожност би било от полза
за юношите да се научат как да се справят със
стреса и може да предотврати прибягването
към НСС.
Сесиите могат да послужат и като групи за
подкрепа така, че учениците да не се чувстват
сами, тъй като самонараняващите се често са
изолирани и отхвърлени от връстниците си.
Работата в група ще спомогне за изграждане на
взаимоотношенията и ще улесни търсенето на
начини за справяне заедно.
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ролята на психолога
Училищните психолози имат ключова
роля в обучението на персонала (не
само учителите) относно несуицидните
самонаранявания. Това повишава
чувствителността и разбирането на
средата по отношение на
импулсивното поведение на юношите
и помага да се изгради план за
действие в такива ситуации.

ролята на психолога
Преди да се свърже лично с
родителите, училищният психолог
следва да е съгласувал плана за
действие с детето.
Юридическият клиент на
училищния психолог не е детето,
а родителите / настойниците, но
етичните съображения изискват
да се получава съгласието на
детето при всяко
взаимодействие.
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ролята на психолога
Партнирането с родителите и синхронизирането на
действията с тях е съществена част от терапевтичния
процес и ролята на родителите не бива да се пренебрегва
от консултанта.
Ако юношата пожелае,
консултантът може да
присъства по време на
известяването или при първата
среща с родителите след
самонараняването.

ролята на психолога
Училищният психолог трябва да има знанията и компетенциите
да разпознава съпътстващи състояния при учениците със
самонараняване - като депресия, тревожност, насилие, както и
риска от суицид.
При висок риск следва да се осигури
достъп или насочване към медицинска
помощ или център по психично здраве.
Дори и при нисък суициден риск е
важно да се продължи проследяването
при всеки конкретен случай на
самонараняване.
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ролята на психолога
Въпреки че задължението да се
предпазва самонараняващият се ученик
не е юридически адресирано така ясно,
както при риска от суицид,
специалистите в училищната система
следва да могат да оценят риска и
вероятността несуицидното
самонараняване да се превърне в
суицидно поведение и трябва да могат
да осигурят безопасност.

ролята на психолога
Всички психолози би следвало да са
запознати с Етичния кодекс на
Дружеството на психолозите в
Република България и в работата си да
следват
етичния
принцип
за
„избягване на нанасянето на вреда“.

http://psychology-bg.org

В случаите на самонараняване, което е животозастрашаващо
– принципът на поверителност следва да бъде нарушен.
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ролята на психолога
Учениците не трябва да бъдат порицавани, нито да се чувстват
„осъждани“ от реакциите на училищния психолог.
В работата с ученици, които се
самонараняват, е важно за
училищния психолог да може да
се съветва и с други специалисти
по отношение на етични дилеми,
които могат да възникнат.

изисквания към членовете на "кризисния екип"
Консултантите следва да проследяват и
собствените си реакции спрямо случаите
на самонараняванe.
Участията в продължаващи форми на
квалификация, в специализирани курсове
по темата и в периодична супервизия са
примери
за
поддържане
на
професионалното ниво и безопасността в
практиката
на
психолозите
и
на
педагогическите специалисти.
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Съществена част от компетенциите на
консултантите са:
документирането на работата по
случаите;
протоколирането на сесии и
срещи;
воденето на дневник;
използването на валидни и
надеждни инструменти;
изготвянето на становища;
добрата дигитална култура;
получаването на писмено информирано съгласие;
правилното съхраняване и архивиране на информацията.
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определяне на формите и
ФУНКЦИИте на
самонараняванията
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В тази част от учебното пособие е
представен т.нар. Списък с твърдения,
свързани със самонараняване или
съкратено от англ.език - ISAS
(Inventory of Statements about Self-Injury).
Този инструмент изследва формите и
функциите на самонараняванията.
Може да се администрира като
структурирано интервю или
въпросник за попълване, както и да
дава информация за суицидния риск.

СПИСЪК С ТВЪРДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС САМОНАРАНЯВАНИЯ
ISAS- Inventory of Statements about Self-Injury

ПЪРВА ЧАСТ

ISAS

ПЪРВА ЧАСТ. ПОВЕДЕНЧЕСКА
- изследва формите на поведенията, свързани
със самонараняване.

+
ВТОРА ЧАСТ. ФУНКЦИОНАЛНА
- изследва различните функции на поведенията.

ВТОРА ЧАСТ

ИЗТОЧНИК: Klonsky, E. D., & Glenn, C. R. (2009). Assessing the functions of nonsuicidal self-injury: Psychometric properties of the Inventory of Statements About
Self-injury (ISAS). Journal of psychopathology and behavioral assessment, 31(3), 215–
219. https://doi.org/10.1007/s10862-008-9107-z
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ПОВЕДЕНия, които се проучват в ISAS:
порязване на кожата;
тежко издраскване;
хапане;
блъскане на тялото;
горене;
чоплене на рана;
дълбаене по кожата;
триене на кожата;
щипане;
забиване на игли в кожата;
скубане на коса;
поглъщане на опасни вещества.

ДОПЪЛНИТЕЛНа информация, която се проучва В ПЪРВАТА ЧАСТ НА ISAS
определяне на основната форма на
самонараняване;
начална възраст на самонараняване;
наличие на болка при
самонараняване;
само ли е лицето, когато се
самонаранява;
реактивно време – времето от
импулса за самонараняване до
изпълнение на самонараняването;
наличие на желание да се спре
самонараняването.
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втора ЧАСТ НА ISAS
Съдържа 39 твърдения, започващи с
„Когато се самонаранявам, аз…“
Всяко твърдение се оценява чрез 3-степенна
Ликертова скала, в която:
0 т. - изобщо не се отнася до вас;
1 т. - отнася се до вас в известна степен;
2 т. - отнася се до вас в голяма степен.
Функциите на поведенията са обособени в скали.
Резултатите по скалите са в диапазона 0 т. - 6 т. и
са информативни за водещите функции.

СПИСЪК НА СКАЛИТЕ ОТ втораТА ЧАСТ НА ISAS
1. Афективна регулация
2. Междуличностни граници
3. Самонаказване
4. Грижа за себе си
5. Антидисоциативно/Генериране на чувства
6. Анти-суицид
8.Свързване с връстници
7. Търсене на сетивни усещания
9.Междуличностно влияния
10.Издръжливост
11.Изразяване на дистрес
12.Отмъщение
13.Автономност
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полезен ресурс:
Сканирайте кода
за достъп
до пълния текст
на ISAS !
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"Зад всяко поведение има чувство.
Във всяко чувство
е скрита потребност и когато
посрещнем тази потребност,
вместо да се фокусираме върху
поведението,
започваме да се справяме с
причината,
а не със симптома."
Ашли Уорнър, психолог
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Въпреки че самото поведение на
самонараняване е основание за
търсене на професионална помощ,
то за успеха на интервенциите
значение има функционалният
анализ на самонараняването.
Да се изяснят причините за
автоагресията и мотивацията за
действие е от помощ за юношите
да осъзнаят случващото се и да
потърсят нови варианти за
справяне.

ОПИСАНИЯ НА някои от ФУНКЦИИТЕ, ОЦЕНЯВАНИ В ISAS
Афективна
регулация

да се облекчат негативните емоции

3

Анти-суицид

да се замести или преодолее импулса за
самоубийство

4

Изразяване на
дистрес

да се екстернализират емоционалните
преживявания

11

Грижа за себе си

създаване на причина за грижа за себе си

13

Издръжливост

контрол над ситуацията

1
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резултати от проучване с ISAS в българия (Еюбова, 2018)
Еюбова, С. (2018) Изследване на автоагресивните поведения при момичета и момчета в юношеска възраст,
Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика“, Университетско издателство ВСУ
„Черноризец Храбър“, гр. Варна, ISSN 1314 – 0507,с.428-437, юни 2018

с най-висок рейтинг са функциите „Афективна
регулация“, „Изразяване на дистрес“, „Самонаказване“,
„Грижа за себе си“ и „Антидисоциативно / генериране
на чувства“;
над 2/3 от изследваните юноши (83%) съобщават, че
изпитват физическа болка при самонараняването;
почти половината (46%) съобщават, че не са сами,
когато се самонараняват;
в юношеска възраст автоагресивните поведения
служат предимно за регулация на емоциите и като
форма на комуникация с околните.

71

примерен план за действие
на ниво училище
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стъпка 1. създаване на "кризисен екип"
Организиране на "кризисен екип",
който основно включва администратор,
специалист в областта на психичното
здраве (на разположение в самото
училище - напр. училищен психолог,
педагогически
съветник,
социален
работник, възпитател) и медицинска
сестра. Към екипа, според случая и
необходимостта, могат да се асоциират
допълнителни членове.

членове на "кризисния екип"
администратор - може да бъде педагогически
специалист, който да координара комуникацията
между членовете на екипа и да следи за
изпълнението на дейностите и завършването на
работата по отделни случаи

специалист по психично здраве - да е квалифициран в разпознаването
на поведения, свързани със самонараняване, да оказва психологическа
подкрепа и при необходимост да насочи ученика (респ. семейството му)
към подходяща организация или специалист
училищна медицинска сестра - преценява необходимостта от
медицинска помощ
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дейности на "кризисния екип"
Кризисният екип създава протокол за
действие, съгласуван с администрацията на
училището, който да гарантира системен
подход при всеки следващ случай на
самонараняване.
Протоколът, освен стъпки за действие, може
да включва и: информация за ресурси за
подкрепа в общността; алгоритъм за
информиране на родителите и насочване към
допълнителни услуги; проследяване на
случаите; подкрепа на останалите ученици.

стъпка 2. обучение на персонала относно същността на нсс
Всички служители в едно училище, без
изключение, следва да имат знания
относно:
несуицидните самонаранявания;
различни видове самонаранявания директни и индиректи;
свързаните с НСС рискове.
Това ще позволи своевременното
насочване на ученика към "кризисния
екип".

75

76

стъпка 3. обучение на персонала как да реагира
Малко са учителите, които знаят как
ефективно да реагират при ситуация
на умишлено самонараняване на
ученик.
Първата реакция на възрастните е
определяща за изграждането на
доверителен контакт.
Важно е персонала да е обучен да
реагира спокойно, неосъдително и
със съпричастност.

значение на реакциите на възрастните
Препоръчително е да се избягват
силни емоционални изблици, които
показват открит гняв, шок, страх,
отвращение, а също и неглижиране,
заплахи или осмиване.
Емоционалните
реакции
на
възрастните могат да създадат
допълнителен стрес за детето и да
го откажат да се довери.
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стъпка 4. оценка на риска
При оценката на риска
очакванията към специалиста по
психично здраве от "кризисния
екип" са най-високи.
Този специалист трябва да прилага
индивидуален подход, да има
възможност за наблюдение на
ученика и да осигури
психологическа безопасност до
предаване на грижите за ученика
на родител или настойник.

професионални компетенции на училищния психолог
Важни умения и компетенции, които осигуряват
добрата практика при работа по случаи на
самонараняване, са:
оценка на суицидния риск и наличие на суицидни идеации;
Автоагресията е един най-силните предиктори за суицид и всеки ученик
с епизод на умишлено самонараняване следва да бъде оценен за суицидни
идеации и да се събере анамнеза за предходни опити за самоубийство !
оценяване на методите за самонараняване директни/индиректни и наличието на съпътсващи състояния;
умения за документиране на риска.
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стъпка 5. информиране на родителите или настойниците
Добрата практика при
информирането на родителите или
настойниците на ученика за
инцидент в училището изисква
тази комуникация да бъде
подчинена на ясни правила,
цели и резултати.
Информирането на родителите е
процес, а не еднократна стъпка.
Информирането на родителите се
съгласува винаги с ученика.

някои насоки към педагогическите специалисти при
комуникацията с родителите или настойниците
Решение да не се информират родителите може да бъде взето в
случай, че се прецени, че това действие може да постави детето в
опасност (напр. при съмнение за насилие). В този случай контактът с
отдел "Закрила на детето" предхожда информирането на родителите
/ настойниците.
Винаги, когато е възможно, ученикът следва да присъства при
информирането на родителите.
Уменията за работа с родители, активното слушане и съобщаването
на нежелани новини са компетенции, които се очаква
педагогическите специалисти да притежават.
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стъпка 6. насочване към допълнителна помощ
В зависимост от случая е възможно
"кризисният екип" да вземе решение
за насочване на родителите към
допълнителна помощ извън
училището - това може да бъде
организация, която предоставя
психологическа подкрепа, конкретен
специалист с опит - психиатър,
психолог, психотерапевт; амбулаторна
практика за медицинска помощ и др.

Проследяването на случая
(вж. СТЪПКА 7) от страна на
"кризисния екип" - дали
родителите са успели да се
свържат и осигурят
необходимата помощ на
детето си, е от полза при
своевременното
преодоляване на трудности,
които биха могли да
възникнат.
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стъпка 7. Проследяване на случая
Дори и "кризисният екип" да не е ангижиран в
прякото
консултиране
на
ученика,
то
поддържащата подкрепа е от голямо значение за
осигуряване на безопасността на ниво училище.
Тази подкрепа би могла да се осъществи чрез:
проследяване на случая;
поддържане на комуникация на сътрудничество с ученика така, че той да
може да потърси своевременна помощ при импулс за самонараняване;
осигуряване на помощ по координиране на интервенциите между различни
страни - родители, педагогически специалисти, консултанти и др.

стъпка 8. обучение на ученика в копинг-стратегии
Училищният психолог,
педагогическият съветник
или специалистът по
психично здраве на ниво
училище работи с ученика
или съвместно с други
консултанти, които работят с
ученика, за развитие на
умения и конструктивни
стратегии за справяне с
автоагресивните импулси.
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Тези стратегии за справяне, наричани още копингстратегии, могат да включват обучение за:

спокойно дишане
теники за визуализация
физически упражнения
артистично изразяване
творческо писане
използване на музика
работа в група

В допълнение на изброените копинг-стратегии с успех
могат да бъдат приложени и:
техники за когнитивно преструктуриране на
негативните мисли;
подкрепа за планиране на бъдещи действия при
импулс за самонараняване и разпознаване на
ситуации, които предизвикват натрупване на
емоционално напрежение (вж. "Цикъл на
самонараняването") - напр. лоша оценка на
контролна работа и генериране на идеи как това
напрежение да се предотврати - напр. повече
упражнения по съответния предмет или
получаване на допълнителни уроци и др.
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Важна част от консултирането на юноши
с несуицидни самонаранявания е
развитието на умения за свързване на
функцията на самонараняването с
доказано ефективна за ученика стратегия
за справяне.
Например функцията "Афективна
регулация" да се свърже със спокойно
дишане или физически упражнения,
които при конкретния ученик имат ефект
за намаляване на напрежението.

стъпка 9. работа с останалите ученици
Копиране на поведението между връстници е част от социалното учене.
Това създава реален риск от опити за самонараняване при ученици,
които са били свидетели на автоагресията на техен приятел/съученик .
Педагогическите специалисти трябва да
могат да адресират и обсъдят темата за
самонараняването с учениците, с които
работят.
Препоръчително е това обсъждане да е
индивидуално - с конкретни ученици, които
се самонараняват, и с тези, които са
станали очевидци.
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Публичното обсъждане на детайли от умишелно самонараняване на
ученик, показването на снимки, видео-материали, публикуването на лично
мнение в социалните медии от страна на училищния персонал се считат за
неетично и непрофесионално. Умишлените самонаранявания са проблем,
който следва да бъде адресиран с внимание към всички чувствителни по
темата. Подценяването, омаловажаването и неуважението към личния
живот на засегнатите може да има и правни последици.
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Наблюдението на комуникацията между учениците в социалните медии
или чат-групи на класа, в които се публикуват снимки на самонаранявания,
съветването за въздържане от подобни действия и апелирането за
спазване на Netiquette (етикет на общуване в интернет) могат да са от
помощ при превенцията на автоагресивните действия.
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стъпка 10. превенция
Превенцията по отношение на несуицидните самонаранявания следва да е
насочена към предотвратяване на последващата им проява. Подкрепата и
обучението на тийнейджърите да развиват конструктивни умения за
справяне при стресови ситуации в бъдеще са също важна част от
превенцията.
Мерките по превенция на ниво училище са насочени
към изграждане на капацитета за реагиране
на ниво персонал и към учениците чрез:
поддържане на "кризисния екип" в готовност и
актуализиране на протокола за действие;
периодични обучения на училищния екип
(целия персонал без изключение) по темата за
самонараняванията при тийнейджърите.

Включването на учениците в проекти и обучения за развитие на
социално-емоционални компетенции също е част от мерките за
превенция на проблемните поведения.
Темите за такива обучения/проекти биха могли да са:
идентифициране на емоции и справяне
с интензивно емоционално
напрежение;
умения за междуличностно общуване,
нетикет умения;
взимане на решения;
умения за релаксация;
умения за търсене на помощ и
достъпване на ресурси в общността.
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