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РЕЗЮМЕТА НА ОСНОВНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ 

на гл.ас. др. Ева Папазова 

 

I. Монография 

Папазова, Е. (2013). Личностни характеристики и социални проблеми в 

юношеството. София, Емайви Консулт. 

 Книгата се фокусира върху някои личностни характеристики и социални 

проблеми в юношеството. Специално внимание е отделено на самооценката в 

юношеска възраст и на юношите от ромски етнически произход.   

Разгледано е взаимодействието на общата самооценка с шест личностни 

конструкта -  психологичен тип, полово-ролеви ориентации, афективен баланс, 

психосоциална зрелост, проблемно поведение и субективна възраст. Сред социалните 

проблеми, които са засегнати в книгата са проблемното поведение в юношеска възраст, 

ролята на различния вид училищна среда, социално-икономическия статус на юношите 

и принадлежността им към различни етнически групи. 

В първа глава, самооценката на юношите се разглежда през призмата на 

психологичния тип и тяхната различна етническа принадлежност. Втора глава се спира 

върху релацията, самооценка-полово-ролеви ориентации и афективен баланс в 

контекста на различния социално-икономически статус на юношите. В трета глава,  

фокусът се поставя върху взаимодействието между самооценката, полово-ролевите 

ориентации, афективния баланс, психосоциалната  зрелост, проблемното поведение и 

субективната възраст, като проблемното поведение на юношите се разглежда в 

различен тип училищна среда.  

На базата на проведените три психологични изследвания може да се обобщи 

следното за юношите от ромския етнос: 

 В юношеска възраст,  юношите от ромски произход са с най-ниска обща 

самооценка. В контекста на социално-икономическия статус, когато са бездомни, те се 

отличават с най-висока самооценка по отношение на аспекта „училище“ и са най-

андрогинно полово-ролево ориентирани. В сегрегираното ромско училище, юношите от 

ромски произход се отличават с по-силно изразена тенденция към социално 



2 

 

отдръпване, тревожност и депресия и са с незрял статус на психосоциална зрелост. 

Затвърждава се тезата, че е силно препоръчително избягването на модела на 

сегрегираните ромски училища, където юношите са застрашени от отпадане от 

училище, като резултат от интернализирано проблемно поведение и незряла училищна 

среда.  

От проведените три изследвания може да се формулират и следните обобщени 

резултати по отношение на самооценката в юношеска възраст: 

Изследваните юноши притежават по-скоро реалистична представа за себе си, 

което се асоциира със здравословно личностно функциониране.  По-високите 

стойности на самооценката на юношите се свързват с функцията Интуиция (N) и 

нагласата Възприятие (P), а по-ниските с функцията Усещане (S) и нагласата 

Разсъждение (J). Не се наблюдават полови различия в нивата на самооценката. 

Юношите в годините на късното юношество се отличават с по-висока самооценка 

юношите в годините на средното юношество. Съществува умерена взаимовръзка между 

позитивният афективен баланс и високата самооценка на юношите, а мъжествените и 

андрогинните юноши се отличават с по-висока самооценка от женствените. 

Съществува зависимост между субективната възраст и общата самооценка на юношите. 

Колкото по-зрял се чувства един юноша, толкова по-високо е и неговото самочувствие.  

 

II. Статии в научни списания и сборници 

Представените научни разработки обхващат периода след 2004 г. и могат да се 

групират в две основни направления: 1) Психологичен тип и ценности; 2) Личностни и 

социални проблеми в юношеството. 

1) Психологичен тип и ценности  

Генезисът и същността на ценностите като психологичен конструкт са във 

фокуса на множество изследователски проекти. Един възможен подход към тази 

проблематика е опитът да се потърсят евентуални връзки между базисните 

индивидуални ценности и ценностите в труда като тяхна конкретизация, от една 

страна, и психологичния тип по Юнг като конституционално обусловена структура, от 

друга. Съществуването на подобни връзки би могло да хвърли допълнителна светлина 
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върху характера на взаимодействието между генетично и социално обусловените 

компоненти в природата на ценностите – тема, която в последно време все повече 

засилва своята актуалност. Ето защо, публикация  анализира релацията – основни 

индивидуални ценности, ценности в труда, психологичен тип. Въпреки съществените 

различия между концепцията на Шварц и концепцията на Юнг, Майерс и Бригс, в 

литературата се извеждат доказателства за теоретични паралели между тях   (Schwartz, 

1992; Claxton & Mc Intyre, 1996; Myers at el., 1998; Boozer & Forte, 2004). Юнг 

разглежда ценността като измерител на количеството психична енергия, която се 

инвестира в определен психичен елемент и оказва съответно влияние върху едно или 

друго поведение (Юнг, 1995), а Шварц  (Schwartz, 1992) допуска, че ценностите се 

подреждат по своята относителна важност. Логично е да се очаква, че всеки 

психологичен тип ще подрежда по специфичен начин своите индивидуални ценности. 

В литературата откриваме, макар и не многобройни, емпирични свидетелства за 

съществуването на подобна зависимост. Както е широко известно, Хофстеде определя 

културата като заучени  патерни на мислене, чувстване и действие и въвежда термина 

“софтуер на ума”. В неговата схема компютърната аналогия – “операционна система” 

се използва за нивото на човешката природа (Хофстеде, 2001). А Юнг и неговите 

последователи разглеждат психологичния тип като универсален компонент на 

човешката природа. Ето защо според тяхното виждане типологичните предпочитания 

следва да бъдат ситуирани в основата на диаграмата на Хофстеде. Изучаването на 

взаимовръзките между типологичния и ценностния профил се ръководи от две 

основополагащи постановки: идеята за универсалността на психологичния тип и идеята 

за значимото влияние, което културата оказва върху начина, по който се преживяват и 

изразяват личностните особeности. Това може да даде тласък на редица кроскултурни 

изследвания за установяването на общи и културно специфични закономерности, които 

ще подпомогнат идентифицирането, разбирането и конструктивното оползотворяване 

на индивидуалните различия в глобализиращия се свят.  

От друга страна, съществува голяма необходимост от анализ и съпоставяне на 

съществуващите класификационни системи, които въвеждат различни когнитивни 

стилове. Също така са необходими директни усилия за систематизацията на разнородни 

психологически изследвания в области както в педагогическата психология, така и в 

личностната, детската и социалната психология, за да се потърси цялостен портрет на 
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стилистично ориентирано описание на личността. В това отношение трябва да се 

идентифицира основният принцип, който обединява когнитивните стилове. Ето защо, 

публикация си поставя за  цел да прецизира разбирането на конструкта „когнитивен 

стил“, да разгледа различни модели на когнитивния стил в рамките на когнитивно 

центрираната традиция, да представи начините за измерване на когнитивния стил и да 

се разкрие връзката между когнитивния стил и психологичния тип. Смисълът, 

значението, изследването и приложението на когнитивния стил в психологията са 

многолики и многостранни. Разгледани в светлината на психологичния тип, те 

неизменно водят до приложението на когнитивния стил в класната стая, стиловете на 

преподаване и стиловете на учене на учители и ученици, както и изработването на нови 

стратегии за по-добро обучение. Осмислянето на когнитивния стил като градивен 

елемент в структурата на психологичния тип е подходяща концептуална основа за 

хармонизиране на взаимодействията учител–ученик по посока на когнитивното и 

психосоциалното развитие в училищна възраст  (Пенчева и др. 2004). 

През последните години, интересът към анализа на ценностите и тяхното 

влияние върху човешкото поведение в различен контекст постоянно расте (Schwartz, 

1992, 1994). В емпиричен план, внимание се отделя на типологията и начините за 

измерване на ценностите, динамиката на ценностните приоритети (по-специално 

тяхната гъвкавост и стабилност) и взаимодействието между ценности, нагласи, цели, 

норми и поведение (Rokeach, 1973; Еlizur & Sagie, 1999). Eто защо, цел на публикация е 

да проследи и анализира взаимовръзката между психологичният тип и ценностите в 

труда при български студенти. Изследвани са 253 младежи от различни университети в 

гр. София на възраст между 19 и 27 години. Приложени са въпросникът MBTI, форма G 

и въпросникът на Вундеринк и Хофстеде за измерване на ценностите и/или целите в 

труда при студенти. Изследването показа, че седем от осемте типологични дименсии 

значимо си взаимодействат с ценностите в труда. Екстраверсията (E) се свързва с най-

много ценности в труда по Вундеринк и Хофстеде, докато по отношение на 

Интроверсията (I) не се наблюдава зависимост. Най-застъпените приоритети в труда 

при изследвания контингент са „признанието”, «пълноценното използване на знанията 

и уменията» и «сигурността». Патерните на психологичния тип оказват значимо 

влияние върху 8 от 22-те ценности в труда, като ЕSTP цени най-много както 

„издигането в йерархията”, така и „социалните придобивки”, а ЕSFP – „условията на 

работа” и „липсата на стрес”. Съпоставка с финска и пакистанска изавдки показва, че 
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«пълноценно използване на знанията и уменията» е най-предпочитаната трудова цел 

сред трите националности. 

Целта на друга публикация е да се проследи влиянието на факторите 

“психологичен тип” и “академична специалност” върху ценностната ориентация на 

български студенти. Изследвани са 194 младежи на възраст между 19 и 27 години от 

различни университети в гр. София. Приложени са въпросникът MBTI, форма G, и 

въпросникът на Шварц за измерване на основните индивидуални ценности. Получените 

резултати дават основание да се твърди, че психологичният тип и специалността до 

голяма степен обуславят ценностната ориентация на студентите. Изследването показа, 

че Екстраверсията (E) оказва значимо влияние върху ценностите хедонизъм, власт, 

стимулация и постижение; Усещането (S) върху ценностите – стимулация, власт, 

сигурност, конформност и традиция; Мисленето (T) върху ценностите – власт, 

доброжелателност и универсализъм; и Разсъждението (J) върху ценностите – 

хедонизъм, стимулация, сигурност, конформност и традиция (Lindecamp, 1981; 

Tedefalk, 1986; Snyder, 1988; Hedlund, 1985, цит. по Moody & Randall, in press; Claxton et 

al., 1996). Академичната специалност на студентите влияе съществено върху тяхната 

ценностната ориентация. Студентите от цикълът “артистични науки” отдават най-

голямо значение на стимулацията, хуманитарните специалности на себенасочеността и 

универсализма, а икономистите на властта (Байчинска и Гарванова, 2005; Myyry & 

Helkama, 2001). Изненадващ и значим резултат се наблюдава по отношение на половата 

принадлежност на студентите – на девет от десетте ценности по Шварц (без 

конформността), жените отдават по-голямо значение от мъжете. 

Друга публикация сравнява и анализира данните от две емпирични изследвания 

с общо 414 студенти, проведени през периода май 2005 г. – април 2007 г., с въпросника 

за измерване на основните индивидуални ценности на Шалом Шварц (Schwartz, 1992). 

Резултатите показват, че индивидуалните ценности и интереси, в унисон със 

постмодерните ценности на глобалния свят, запазват своeто надмощие над 

колективните мотивационни цели при студентите през изследваният период. 

Независимостта на мисленето и действието, неограничавано от външно наложени 

граници (ценността себенасоченост), както и желанието за промени (откритост към 

промени) и приемането на другите като равни (себетрансцедентиране) доминират над 

ценностите на себеограничението, поддържането на традицията и стабилността 
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(Schwartz, 1992; Байчинска, 1994; Гарванова, 2008). Изпълнителността, 

самодисциплината и почитта към родителите и по-възрастните (ценността 

конформност) също намалява  своята значимост за изследваните младежи през периода 

2005 – 2007 г.  

Друга публикация, свързана с проведено изследване на измеренията на 

ценностите и/или целите в труда при 600 студенти от три различни култури (българи, 

хавайци и новозеландци), дава възможност да се проследят и опишат ценностните 

различия в трудовите практики в трите държави. В емпиричен и теоретичен план са 

приложени два въпросника – за оценка на измеренията на ценностите в труда при 

студенти на Вундеринк и Хофстеде, и за оценка на вариациите на 5-те базисни 

измерения на националните и/или организационни култури на Хофстеде. Според 

получените резултати отправна точка в професионалната реализация на младите хора в 

България е пълноценната реализация, което е в унисон с ценностите на съвременния 

постмодерен свят. От своя страна, младежите в Хавай (САЩ) и Нова Зеландия в унисон 

с ценностите на плуралистичната демокрация на САЩ и западно ориентираните 

държави, поставят личното си време на първо място като цел в работата си (Минков, 

2002).  Индексите на националната и/или организационна култура по Хофстеде 

„Колективизъм” (24,1) и „Властово разстояние” (40) са най-високи при българските 

младежи. Допуска се, че културната промяна при младите хора в България, която като 

глобална тенденция се изразява в трансформация от ценности на оцеляването към 

ценности на себеизразяването е все още в процес на развитие. Високият индекс на 

„Мъжественост” (141,1) при младежите от Хаваите се интерпретира в светлината на 

начина на живот в този амарикански щат, който се характеризира с динамичност и 

състезателен дух. Високият индекс на „Избягване на неопределеността” (37,8)  и 

Ориентация в бъдещето (22,55) при студентите от Нова Зеландия се обяснява с 

неформалната и приятелска страна на националната култура на тази страна, а начина на 

живот, характерен за тази култура е свързан с планирането и подреждането на живота. 

Друга публикация проследява и анализира взаимовръзката между измеренията 

на културните ценности по Шварц и Хофстеде. Представени са и  резултати от крос-

културно емпирично сравнение на културните ценности по Шварц със студентски 

извадки от България (N=253), САЩ (Хавай) (N=245), Япония (N=198) и Нова Зеландия 

(N=102). Използвани са въпросникът на Миеке Вундеринк и Херт Хофстеде за 
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измерване на ценностите/целите в труда при студенти и въпросникът на Шалом Шварц 

за измерване на основните индивидуални ценности (SVS). Резултатите от изследването 

показват, че измеренията на ценностите по Хофстеде корелират положително или 

отрицателно с измеренията на културните ценности по Шварц. Избягването на 

неопределеността корелира положително с всичките 7 дименсии по Шварц. Наблюдава 

се и определена крос-културна специфика в ценностни приоритети на студентите по 

Шварц. Независимо от културната си принадлежност студентите и от четирите 

националности приписват най-високо значение на ценността Егалитаризъм и най-ниско 

на ценността Йерархия. 
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Pencheva, E., Papazova, E. (2006). Cognitive style and values. Psychological Type 

and Culture - East & West: A Multicultural Research Conference, Honolulu, Hawaii, January 

6-8, [http://typeandculture.org/Pages/C_papers06/PenchevaCognitiveStyle.pdf]  

Папазова, Е., Пенчева, Е. (2009). Психологичен тип и ценности в труда при 

български студенти. Психологични изследвания, 1, 37-56. 

Карабельова, С., Папазова, Е., Пенчева, Е., Муди, Р., Батхърст, Дж. (2010). 

Измерения на ценностите в труда. Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", 

Философски факултет. Т.101, 59-81. 

Папазова, E., Пенчева, Е., Муди, Р., Тсузуки, Ю., Батхърст, Дж. (2009). 

Ценностни измерения на културата: сравнителен анализ.  Психологическа мисъл, 6, 40-

47.  

Папазова, Е., Пенчева, Е. (2007). Влияние на психологичния тип и академичната 

специалност върху ценностната ориентация на студенти. В : Младите хора в европейска 
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България. Научна конференция, София, 29-30 май, П. Митев, Т. Коцева, Г.Михова, 512-

522.  

Папазова, Е., Пенчева, Е. (2006). Психологичен тип и основни индивидуални 

ценности. В Сборник Научни статии от ІІІ Научна конференция по психология с 

международно участие “Личност. Социална среда. Активност”, Благоевград, Унив. изд. 

“Н. Рилски”,  136-140.  

Папазова, Е., Гарванова, М. (2008). Основни индивидуални ценности при 

български студенти - сравнителен анализ. Трета национална школа „Социалните науки 

за запазване и развитие на националната общност, София, 12-13 май, 2008. 

Психологични изследвания, 2, 7-16. 

 

2) Личностни и социални проблеми в юношеството 

Сред социалните проблеми, които са засегнати в публикациите са проблемното 

поведение в юношеска възраст, ролята на различния вид училищна среда, социално-

икономическия статус на юношите и принадлежността им към различни етнически 

групи. От друга страна е разгледано взаимодействието на общата самооценка на 

юношите с  психологичния тип, полово-ролеви ориентации и афективния баланс.  

Научното изследване на юношеското развитие винаги е имало като част от своя 

дневен ред за цел да опише, обясни, предвиди и подобри разбирането за проблемното 

и/или рисково поведение. Целта на публикация е да разграничи случайното 

експериментиране от устойчивите във времето модели на рисково и/или проблемно 

поведение; проблемите, които имат своите корени в юношеството от тези, които се 

коренят в по-ранни периоди на развитие; както и проблемите, които преживяват 

юношите и са относително времеви по характер от тези с по-дълготрайно въздействие. 

Като илюстрация авторите се спират на четири вида проблемно и/или рисково 

поведение: агресия и агресивно поведение, криминални и престъпни наклонности, 

депресия/тревожност и социално отдръпване. Специално внимание е отделено на 

българските изследвания върху проблематиката.  Като основен извод се посочва, че 

социално-икономическия статус и социалните неравенства са предиктор за по-ниска 

удовлетвореност от живота при юношите и по-всяка вероятност водят и до по-
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проблемно и/или рисково поведение, като от своя страна тенденцията е по-значима при 

момичетата. 

Други две публикации определят и анализират статусите на психосоциална 

зрелост и проблемното поведение при юноши от домове за деца, лишени от родителски 

грижи, сегрегирано ромско училище, смесен тип училище и  българско училище. 

Изследвани са 309 изследвани лица в юношеска възраст. Използвани са скалата за 

измерване на проблемно поведение на Ахенбах и Еделброк- Children Behaviour Check 

List  (Achenbach & Edelbrock, 1979, 1991), Въпросникът за измерване на 

психосоциалната зрелост (Erikson Psychosocial Stage Inventory, Rosenthal et al., 1981), и 

Скалата за измерване на субективната възраст (Subjective Age Questionnarie; Montepare 

et al.,1989). Резултатите показват, че момичетата се отличават с интернализирано 

проблемно поведение, а момчетата с екстернализирано проблемно поведение. Най-

агресивни са най-малките 14-15 годишните, а най-малко агресивни са най-големите 18-

19 годишните. Най-проблемна е социалната среда в домовете за деца, а най-малко 

проблемна е тя в българското училище, като се изключат показателите за 

екстернализирано проблемно поведение. Смесената училищна среда не се оказва по-

проблемна от сегрегираната ромска среда. Юношите от българското училище се 

отличават със зрял статус на психосоциална зрелост, юношите от сегрегираното ромско 

училище и смесеното училище се отличават с незрял статус на психосоциална зрелост, 

а юношите от домовете за деца и юноши, лишени от родителски грижи не могат да 

бъдат класифицирани. Затвърждава се тезата, че за целта на преодоляването на 

социалната изолация на ромското етническо малцинство и неговото пълноценно 

интегриране в голямото общество е силно препоръчително избягването на модела на 

сегрегираните училища, т.е. на училищата и класовете в български училища с 

преобладаващ състав от деца с ромски произход. 

Юношеската самооценка предполага множественост и разнообразие на аспекти 

и подходи при изучаването й. Един от  подходите се отнася до влиянието на 

психологичния тип. Той дава възможност да се откроят и изучат универсалните и 

конституционално обусловени аспекти на юношеската самооценка. Публикация 

представя резултатите от емпирично изследване на юношеската самооценка и 

психологичен тип. Методите, които са използвани са MBTI и скалата на Розенберг за 

измерване на самооценката. Извадката обхваща 573 ученици в горна училищна възраст. 
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Резултатите потвърждават хипотезата, че учениците с типологични предпочитания към 

Интуиция (N) и Възприятие (P) имат по-висока самооценка, докато тези с 

предпочитания към Усещане (S) и Разсъждение J – по-ниска. Резултатите са 

консистентни с типологичната теория и изследвания. 

Целта на друга публикация е да проследи и анализира влиянието на полово-

ролевите ориентации върху афективния баланс и самооценката на юношите и да се 

установи дали съществува взаимовръзка между самооценка и афективен баланс. 

Изследвани са 257 юноши на възраст между 13 и 20 години. Приложени са 

въпросниците - Въпросник на Спенс, Хелмрич и Стап за измерване на личностните 

ориентации (Personal Attribute Questionnaire; Spence, Helmreich & Stapp, 1974, 1975), 

Въпросник на Купърсмит за измерване на самооценката (The Self-Esteem Inventory; 

Coopersmith, 1967) и Скала на Брадбърн за измерване на афектите (Affect Scales: 

Positive Affect, Negative Affect, Affect Balance; Bradburn, 1969). Резултатите показват, че 

момичетата в изследваната извадка се отличават със значимо по-висок афективен 

баланс и по-нисък негативен афект от момчетата. Мъжествените и андрогинни юноши 

не се отличават с по-висок позитивен афект и позитивен афективен баланс, но те са с 

по-висока самооценка от женствените юноши в изследваната извадка. 

Също така, публикация проследява и анализира моделите на полово-ролевото 

развитие за Мъжественост, Женственост и Андрогинност през юношеството.  

Изследваната извадка е същата като в предходната публикация. Приложен е отново 

въпросникът на Спенс, Хелмрич и Стап за измерване на личностните нагласи (PAQ ; 

Spence, Helmreich & Stapp, 1975). Резултатите показват, че Мъжествеността и 

Андрогинността значимо нарастват през ранното юношество, а Женствеността - през 

средното юношество. Момчетата се отличават със значимо нарастване на 

Мъжествеността през ранното и средното юношество и спад в нейната значимост през 

късното юношество. Във възрастов аспект, либералните полово-ролеви нагласи 

значимо нарастват през ранното юношество, но не и през средното и късното 

юношество. 

И накрая, публикация проследява и анализира влиянието на факторите пол, 

възраст и социално-икономически статус върху полово-ролевите ориентации, 

самооценката и афективният баланс в юношеска възраст. Изследвани са същият брой 
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юноши, като в предходните две публикации на възраст между 13 и 20 години. 

Приложени са отново същите въпросници - Въпросник на Спенс, Хелмрич и Стап за 

измерване на личностните ориентации (Personal Attribute Questionnaire; Spence, 

Helmreich & Stapp, 1974, 1975), Въпросник на Купърсмит за измерване на самооценката 

(The Self-Esteem Inventory; Coopersmith, 1967) и Скала на Брадбърн за измерване на 

афектите (Affect Scales: Positive Affect, Negative Affect, Affect Balance; Bradburn, 1969). 

Резултатите показват, че момичетата са по-мъжесвени, по-женствени и по-андрогинни; 

с по-висока самооценка по отношение на аспекта „връстници”; със значимо по-висок 

афективен баланс и по-нисък негативен афект от момчетата. Мъжествеността и 

андрогинността значимо нарастват с увеличаване на възрастта; с най-висока 

самооценка са юношите през късното юношество; негативните афекти значимо 

намаляват, а афективния баланс значимо нараства с възрастта. Юношите от ромският 

етнос са най-андрогинни и с най-висока самооценка по отношение на аспекта 

„училище”. 
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