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РЕЗЮМЕТА НА ОСНОВНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ 

НА ДОЦ. Д-Р КАТЯ СТОЙЧЕВА 

 

 

МОНОГРАФИИ 
 

1. Стойчева, Катя (2018). Де Домие-Смит и творческото мислене. София: Издателство 
„Парадигма“. 
 

Психологическото изследване на творческото мислене в разказа „Синият период на де 

Домие-Смит“ хвърля мост между психологията на творчеството и литературата. От едната 

страна е литературната творба, a от другата – идеите и подходите, с които си служи 

психологията в изучаването на творчеството. Връзката между тях прави един нов, 

оригинален подход, който разглежда литературната творба като творчески продукт, т.е. като 

продукт на творческия процес, резултат от прилагането на творческото мислене към 

решаването на даден проблем (да се разкаже една интересна история или да се напише един 

увлекателен текст, например). Литературният текст следователно се анализира така, както се 

анализира продукцията на творческото мислене.  

Разработената от Пол Торанс методология за изследване на творческото мислене се 

прилага в анализа на разказа на Джеръм Селинджър. Целта на този анализ е да открои 

различните умения за творческо мислене, така както те се проявяват в особеностите на текста 

и на историята, която той разказва. Така книгата очертава една нова, различна сфера на 

приложение на тази методология и демонстрира ефективността й като инструмент за анализ 

на творческия заряд, съдържащ се в продуктите на творческа дейност.   

Този подход обуславя и структурата на книгата, която се състои от четири части и 

резюме на английски език. Първата, уводна част обобщава разбирането на Пол Торанс за 

творчеството и творческия процес, представя описаните и изследвани от него умения за 

творческо мислене и илюстрира участието им в творческото решаване на проблеми. Торанс 

обособява осемнадесет такива умения, които се отнасят до осъзнаването и формулирането на 

проблема и открояването на главното в него; използването на различни гледни точки и 

генерирането на много, различни и оригинални варианти на действие; детайлизацията на 

предлаганите решения. Използването на въображението за комбиниране и синтезиране на 

обекти и идеи, създаването на ярки и живописни образи и представи, активирането на 

сетивата, използването на хумор и изобразяването на вътрешната страна на нещата също 

подпомагат процеса. Принос имат и емоционалната сензитивност, сдържането на стремежа 
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към бързо приключване, както и уменията за излизане извън обичайните граници, 

разглеждане на идеите в контекст и проекцията им в бъдещето.  

Втората част идентифицира уменията за творческо мислене, участващи в 

изграждането на разказа и конструирането на текста. Освен новия, необичаен прочит на 

познатия разказ на Селинджър, осемте глави във втората част предлагат и разнообразни 

творчески задачи. Това са дейности, в които читателите могат да използват уменията за 

творческо мислене и да предлагат творчески решения на проблемите, поставени от текста на 

Селинджър или генерирани в процеса на неговия анализ. За да бъдат по-ясно разпознавани в 

текста и ефективно прилагани в задачите за читателите (а защо не и извън тях, в работата, 

ежедневието и свободното време), отделните умения за творческо мислене са представени 

по-подробно в третата част на книгата. При представянето се пояснява участието им в 

творческото решаване на проблеми и творческото изразяване, демонстрира се връзката им с 

личността и развитието им при деца и възрастни, характеризират се проявленията им в 

различни сфери на дейност или се посочва как те се повлияват от тренинг и обучение и с 

какво допринасят за творческите постижения. А четвъртата, заключителна част набелязва 

насоки за творческо прилагане на новите знания и очертава възможности за използване на 

придобития опит в решаване на различни творчески задачи.   

 

 

 

ТЕМАТИЧНИ СБОРНИЦИ И КНИГИ 
 

Редактор  

1. Stoycheva, Katya and Kostov, Alexandre (Eds.) (2011). A Place, a Time and an Opportunity 

for Growth. Bulgarian Scholars at NIAS. Veliko Tarnovo: FABER Publishing House.  

Тази книга е продукт на международното сътрудничество в областта на науката и на 

интердисциплинарната комуникация в областта на социалните и хуманитарни  науки. Тя е 

резултат от съвместната работа на групата на българските учени, специализирали в 

Института за академични изследвания на Нидерландската кралска академия за изкуства и 

науки (NIAS, The Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social 

Sciences), посолството на Кралство Нидерландия, организирало публични лекции на 

българските учени през есента на 2010 г. , и Ректора на NIAS, проф. Аафке Хълк, която 

подкрепи публикацията и пристигна в България за представянето на книгата. 

Тринадесет учени от БАН, СУ ”Св. Кл. Охридски’, Нов български университет и Юго-

западния университет участват със свои авторски материали в областта на  антропологията, 

археологията, история, икономика, психология, социология, лингвистика, театрознание и 
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визуални изкуства. Материалите в книгата са обединени не само от институционалната 

рамка, но и от споделените ценности на свободния академичен обмен и задълбоченото 

научно дирене, от разбирането за взаимното обогатяване при срещата с други 

изследователски парадигми, теми и подходи.  

 

Автор 

1. Stoycheva, Katya (2011). Intolerance, uncertainty, and individual behaviour in ambiguous 

situations. In: A Place, a Time and an Opportunity for Growth: Bulgarian Scholars at NIAS 

(pp. 63-73). Veliko Tarnovo: FABER Publishing House. 

Представя оригинална психологическа концепция, описваща толерантността към 

неопределеност като характеристика на личността, и какво тя ни дава за разбирането на 

поведението на личността в неопределени ситуации. Очертан е генезисът на понятието (в 

контекста на изследването на авторитарната личност) и последващата еволюция в 

разбирането му и операционализирането му в различни себеоценъчни скали за измерване на 

индивидуалните различия в поведението на индивида в неопределени ситуации. Подчертана 

е ролята на субективното преживяване на несигурност при реакциите на нетолерантност в 

неопределени ситуации и приносът на индивидуалните умения за творческо мислене и 

решаване на проблеми за толерантността към неопределеност. Приведени са 

изследователски данни в подкрепа на тези две теоретични обобщения. Доколкото човек се 

среща с неопределеността във всички сфери на своя живот, специално внимание се отделя на 

формирането на толерантността към неопределеност. Обобщени са резултатите от 

изследването на ценностното отношение на и ученици, учители и родители към 

толерантните и нетолерантните към неопределеност поведения; синтезът разкрива 

значението на обективните и субективните измерения на социалните и културни влияния за 

формирането и въздействието на личните ценности при юноши и при възрастните.  

 

 

СТАТИИ В СПИСАНИЯ  
 

Отговорен редактор на специален тематичен брой  

1. Щетински, Димитър и Стойчева, Катя (Ред.) За психологията и за личността - 70 

години от рождението на Иван Паспаланов. Българско списание по психология, брой 4, 

2014 г.  
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Този тематичен брой на Българско списание по психология е резултат от 

едногодишния проект „За психологията и за личността” - инициатива за отбелязване на 70 

годишната от рождението на доц. д-р Иван Паспаланов и почитане на приноса му за 

развитието на психологията на личността у нас, реализирана в периода декември 2013 – 

ноември 2014. Броят предлага спомени, разкази, биографии, библиографии и научни 

разработки и се състои се от пет части: уводна, биографична, научна (методиките на Иван 

Паспаланов и тяхното приложение у нас; научни разработки и резултати, получени с тях), 

дипломати и докторанти (представяне на 10 човека и на техните текстове за Иван 

Паспаланов), спомени (равносметката на проф. Хайгануш Силгиджиян, д.пс.н.). Участието 

ми включва редакторска работа с автори и текстове; научна работа по издирване и описване 

на публикации, методи и цитирания; научно-организационна работа по замисъла и 

реализацията на проекта, подготовката и представянето на тематичния брой на списанието и 

на тържествената пленарна сесия на VII Национален конгрес по психология. 

 

Автор 

1. Стойчева, Катя; Щетински, Димитър; Попова, Калина (2014) Изследвания върху 

валидността на въпросника за личностова ригидност на Иван Паспаланов Л.Р.-1. 

Българско списание по психология, бр. 4, стр. 27- 46. 

Това е третата публикация, посветена на изследването на личностовата ригидност с 

въпросника на Иван Паспаланов Л.Р.-1. Тя представя резултати за връзката на личностовата 

ригидност и компонентите й с личностовите дименсии толерантност към неопределеност, 

творческа мотивация, потребност от постижение и с нагласите към толерантно – 

нетолерантно към неопределеност поведение, с цел оценка на конвергентната и дивергентна 

валидност на въпросника на Иван Паспаланов. Умерените до силни корелации между 

компонентите на личностовата ригидност и толерантността към неопределеност 

потвърждават теоретичната близост между двата конструкта и са доказателство за 

конвергентната валидност на въпросника. Анализираните данни са получени върху четири 

различни извадки от студенти и възрастни, при които са били използвани два различни 

въпросника за толерантност към неопределеност. Конвергентната валидност на оценките за 

личностова ригидност се подкрепя и от връзката им с нагласите към нетолерантното към 

неопределеност поведение. Хората с по-висока личностова ригидност са склонни да 

придават по-голямо значение на нетолерантното към неопределеност поведение като 

приписват по-голяма ценност на формите на поведение, които избягват или отхвърлят 
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неопределеността. Липсата на връзка на личностовата ригидност с нагласите към 

толерантните към неопределеност поведение и с оценките за творческа мотивация подкрепя 

дивергентната валидност на въпросника. Откроени са специфични резултати, наблюдавани в 

извадката от възрастни и при показателя за персеверативност.  

 В заключение е представена новата форма на въпросника за личностова ригидност на 

Иван Паспаланов, обозначена като ИП/Л.Р.-2. Тя съдържа 1 фонов айтем за вработване 

(същият първи айтем от Л.Р. - 1) и 38 айтеми, въз основа на които се изчислява 

индивидуалният общ бал по скалата. Дадени са указания за прилагане на скалата, за 

обработка на отговорите, за изчисляване на бала по субскалите персеверативност, ригидност, 

догматичност и на общия бал за личностова ригидност.  

 

2. Стойчева, Катя; Щетински, Димитър; Попова, Калина  (2013) Влияние на възраст и 

образование върху компонентите на личностовата ригидност. Психологични 

изследвания, кн. 1, стр. 49-56. 

Това е втората публикация, посветена на изследването на личностовата ригидност с 

въпросника на Иван Паспаланов Л.Р.-1. Тя анализира нивото на личностова ригидност и 

трите й основни компоненти – персеверативност, ригиднoст и догматичност в четири 

различни извадки от студенти и възрастни, както и стабилността на баловете, продуцирани 

от въпросника. Сравняват се резултатите на мъже и жени, на лица със средно и с висше 

образование, на студенти и възрастни и на лицата в четири възрастови групи - 18- 25 г., 26 - 

35 г., 36 - 45 г. и 46 - 60 г. Възрастта и образованието са свързани с индивидуалните различия 

в персеверативността, ригидността и догматичността: по-младите мъже и жени и лицата с 

висше образование се отличават с по-ниска личностова ригидност. Тази тенденция е 

изразена по-силно при ригидността и най-силно при догматичността. Наблюдава се 

взаимодействие между възрастта и образованието: при по-възрастните лица равнището на 

образование не влияе съществено върху догматичността им.  

Оценките по отделните субскали корелират умерено с общия бал по скалата и са 

достатъчно устойчиви и надеждни при ре-тест след 3 месеца.  

 

3. Стойчева, Катя ; Щетински, Димитър; Попова, Калина (2008) Скала за творческа 

мотивация на Пол Торанс: Надеждност и конструкт валидност на българската 

форма. Психологични изследвания, кн. 1, стр. 215-230.  
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Скалата за творческа мотивация на Пол Торанс е разработена в два варианта - за деца 

(прилага се при ученици от 8 до 12 клас) и за възрастни (прилага се при студенти, неучещи 

младежи над 18 г. и възрастни). Създаването й е резултат от неговата работа за обособяване 

и описване на онези специфични характеристии на личността, които определят нейното 

функциониране и развитие като творческа личност. Българската форма на скалата включва 

18 от оригиналните 28 айтема и показва висока вътрешна консистентност и времева 

стабилност при ученици (14 – 19 г.), студенти (17 – 43 г.) и възрастни (17 – 69 г.). Конструкт 

валидността й е показана чрез съдържателната валидност на съставляващи я айтеми и чрез 

конвергентната валидност на оценките за творческа мотивация, които тя генерира. 

Наблюдава се положителна връзка на творческата мотивация с толерантността към 

неопределеност при юноши и младежи; положителна връзка на творческата мотивация с 

потребността от постижение при юноши и младежи; положителна връзка на творческата 

мотивация с реалната самооценка и със самоакцептацията при юноши (т.е. с позитивната 

оценка за своите лични качества, от една страна, и с неудовлетвореността от образа за себе 

си, от друга); както и значими различия в Аз-образа на учениците с висока творческа 

мотивация, които си приписват в по-голяма степен свързани с творчеството качества и по-

голям стремеж към личностно самоусъвършенстване и интелектуално творческо развитие.  

 

4. Стойчева, Катя; Попова, Калина; Комнева, Красимира (2007) Творчеството при 

решаване на проблеми: преформулирането на проблема и генериране на творчески 

решения. Годишник на Департамент "Когнитивна наука и психология", Нов български 

университет (стр. 17-31). София, Издателство на НБУ.   

Статията анализира резултатите от оригинално психологическо изследване, целящо 

да провери дали преформулирането на проблеми води до генерирането на по-оригинални 

решения на тези проблеми. В проведения експеримент две групи студенти по бизнес 

администрация (n = 12 и n = 13) използваха разработения от Исак Гец Метод на 

алтернативните думи (Getz, 2000), за да преформулират реален житейски проблем, преди да 

предлагат решения на проблема. Четирима професионални психолози оцениха предложените 

нови формулировки на проблема по показателя „широта и обобщеност на формулировката”, 

докато четирима опитни мениджъри оцениха степента на креативност на предложените 

решения, т.е. доколко предложенията са оригинално и ефективно решение на проблема. 

Участниците предлагат повече решения на преформулирания проблем и техните решения на 

преформулирания проблем са оценени като по-креативни, но този ефект достига 
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статистическа значимост само в една от двете групи. Студентите с висока толерантност към 

неопределеност са предложили нови формулировки на проблема, които са били оценени като 

по-широки и обобщени, и средната оценка за креативност на техните решения е по-висока от 

средната оценка за креативност на решенията им на проблема без преформулиране. 

Студентите с по-ниски умения за творческо мислене се справят по-добре с преформулирания 

проблем: оценката на най-креативното им решение на преформулирания проблем е по-

висока от оценката за най-креативното им решение на проблема без преформулиране. Не са 

наблюдавани съществени различия при преформулирането на проблемите и генерирането на 

решения от студентите с ниска толерантност към неопределеност и високи умения за 

творческо мислене.  

 

5. Стойчева, Катя; Попова, Калина (2007) Личност и творческа мотивация. Българско 

списание по психология, бр. 2, стр. 5-16.  

 В емпирично изследване на творческата мотивация на личността, 106 ученици (14 - 19 

г.) и 130 студенти (19 - 34 г.) са попълнили скалата за творческа мотивация на П. Торанс, 

българската адаптация на скалата за толерантност към неопределеност на Р. Нортън и 

скалата за оценка на потребността от постижение на Паспаланов и Щетински. И в двете 

извадки се наблюдава умерена положителна връзка на творческата мотивация с 

толерантността към неопределеност и потребността от постижение (коефициенти на 

корелация по Пирсън от 0,31 до 0,39). Регресионният анализ показва, че и толерантността 

към неопределеност, и потребността от постижение допринасят значимо за индивидуалните 

резултати по скалата за творческа мотивация. Съдържанието на айтемите, диференциращи 

творческата мотивация на индивидите с различно равнище на толерантност към 

неопределеност и на потребност от постижение, очертава възможните механизми на тези  

взаимовръзки. Способността на личността да толерира напрежението, породено от срещата с 

неопределеността, и да действа адекватно и адаптивно въпреки несигурността поддържа 

творческата нагласа на личността и готовността й да се ангажира в творчески процес на 

изследване на новото и необичайното, а потребността от постижение й помага да 

мобилизира своята енергия и желание за разгръщане на творческата активност.  

 

6. Стойчева, Катя (2005) Толерантността към неопределеност като ценност.  Годишник 

на Департамент "Когнитивна наука и психология", Нов български университет (стр. 

31-38). София, Издателство на НБУ.   
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 Статията проследява емпиричните данни за ценностното отношение към 

толерантните и нетолерантните към неопределеност поведения, събрани от различни 

източници в процеса на изработване и прилагане на оригинална психологическа методика за 

оценка на субективната значимост на толерантните и нетолерантните поведения: 1) 

експертна оценка на валидността на теоретично изведени показатели за толерантно - 

нетолерантно към неопределеност поведение; 2) оценка на социалната желателност на 

толерантните и нетолератните към неопределеност поведения; 3) изследване на значимостта, 

която юношите приписват на двата типа поведение; 4) изследване на степента, в която 

техните родители и учители поощряват  тези поведения у своите деца и ученици. Тя 

обобщава получените резултати в една картина на близостта (и двата типа поведение са 

ценени от юношите и поощрявани от родители и учители) и различията (толерантните 

поведения по-лесно се разпознават като такива, имат по-висока социална желателност и са 

предпочитани от ученици и учители, докато проявите на нетолерантност към неопределеност 

са по-ценени от родителите, особено от тези в малките градове и с по-ниска степен на 

образование). Формулирани са механизмите на «свободен от» и «свободен за», за да се 

диференцират процесите на формиране на толерантността към неопределност: свободен от 

натиска да избягваш неопределеността и свободен да експериментираш и да се ангажираш с 

неизвестността.     

 

 

ПУБЛИКУВАНИ КОМЕНТАРИ НА СТАТИИ 
 

1. Stoycheva, Katya (2009) The Difficult Mating of Truth and Facts - Commentary on the 

paper of Julia Riegler: “Re-Constructing Women’s Experiences of Sexual Pain: The ‘Deviant’ 

Body as an Object of Cultural Psychological and Feminist Consideration”, Psychology & 

Society, March 2009. 

 Работата на Джулия Рийглер е публикувана в специален тематичен брой на 

списанието заедно с материалите на други нейни колеги от Института за психология на 

културата и качествени социални изследвания във Виена, Австрия. Предмет на нейното 

изследване са субективните преживявния на жените, изпитващи болка при сексуален 

контакт, а методът й включва интервюта и групови обсъждания, последвани от анализ и 

интерпретация на генерираните наративи. Коментарът ми подкрепя заявената необходимост 

от редефиниране на изследвания феномен, който се възприема предимно като 

психологическа и/или медицинска дисфункция, както и аргументите в подкрепа на де-

патологизирането на женското тяло. Той подчертава ценното в работата на автора, която 
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съчетава идеи и подходи от различни направления в психологията, и същевременно апелира 

към по-голяма експлицитност при описанието на процеса на събиране и анализиране на 

информацията. Най-накрая подлагам на дискусия извода за специфично женския характер на 

проблемите с доминантната авторитарна култура (защото всички, а не само жените, са 

подложени на ограниченията й), на разминаването между въображение и реалност (което е 

споделена наша човешка участ), както и конфликтът между автономност и интимност.  

 

 

ПУБЛИКУВАНИ ДОКЛАДИ ОТ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

1. Стойчева, Катя  (2014) Изследване и измерване на толерантността към 

неопределеност в работна среда. В: Сборник Научни доклади на VII Национален конгрес 

по психология (стр. 41-53), София, 31.10. – 02.11.2014 г.  

 Посредством описанието на типични прояви на толерантност – нетолерантност към 

неопределеност по отношение на основни компоненти и аспекти на рабтната среда са 

формулирани 30 толерантни и 30 нетолерантни към неопределеност форми на поведение в 

работата. Съдържателната валидност на изведените 60 характеристики е оценена от експерти 

– 38 дипломирани психолози, работещи в различни организации. Общо 18 айтеми са били 

разпознати като айтеми за толерантност към неопределеност от над 80% от експертите, а 21 

айтема са били разпознати от експертите като айтеми за нетолерантност към неопределеност. 

35 от тези характеристики  бяха оценени за социална желателност от 66 специалисти, 

работещи в сферата на социалните услуги за деца в риск. Толерантните към неопределеност 

поведения са по-желателни в тази професионална среда, но индивидите с по-висока 

толерантност към  неопределеност оценяват нетолератните към неопределеност поведения 

като по-нежелателни. Получените резултати са дискутирани в светлината на литературните 

данни за връзката на индивидуалните различия в толерантността към неопределеност с 

поведението и резултатите от дейността на работното място. В заключение са анализирани 

възможностите и ограниченията на различните подходи за измерване на толерантността – 

нетолерантността към неопределеност в работна среда.  

 

2. Стойчева, Катя; Щетински, Димитър; Попова, Калина (2011) Изследване на 

личностовата ригидност с въпросника на Иван Паспаланов (Л.Р.-1). Българско 

списание по психология, брой 3-4 (Сборник научни доклади, VI Национален конгрес по 

психология, 18-20.11.2011 г.),  стр. 136-142.  
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 За първи път у нас се представя въпросника на Иван Паспаланов и неговото 

конструиране като инструмент за многоаспектна оценка на личностовата ригидност. Най-

напред в статията се разглежда начина, по който се дефинира ригидността, и подходите за 

измерването й в психологията. След това се анализират данните, получени с въпросника на 

Иван Паспаланов в три извадки от студенти и възрастни.  

Направени са: айтем анализ, който елиминира два айтема с ниска диференцираща 

способност; оценка на вътрешната консистентност на скалата, при която са елиминирани 28 

ненадеждни айтеми; факторeн анализ на резултатите на всичките 535 изследвани лица по 

останалите 39 айтема, който обособява три субскали с еднакъв брой айтеми, съответстващи 

на трите постулирани дименсии в конструкта личностова ригидност: персеверативност, 

липса на пластичност (ригидност), догматичност, и елиминира още един айтем, който не 

показва нито съществени тегла, нито съществени връзки с факторите.   

Оценките за вътрешна консистентност на съкратения до 38 айтема въпросник за 

личностова ригидност и на факторните му субскали са задоволително високи и свидетелстват 

за достатъчно голяма вътрешна хомогеност на обособените дименсии и надеждност на 

измерването им във всички изследвани извадки. 

 

3. Стойчева, Катя (2011) Playfulness: Анализ на съдържанието на конструкта "игрова 

нагласа" при българи. Българско списание по психология, брой 3-4 (Сборник научни 

доклади, VI Национален конгрес по психология, 18-20.11.2011 г.), стр. 132-135.  

 След теоретичен анализ на понятието за игрова нагласа и склонността към игра 

(Стойчева, 2008), са представени резултатите от емпирично изследване на съдържанието на 

конструкта. Две групи (30 студенти по психология и 35 студенти по дизайн) бяха помолени 

да опишат човека със силно изразена игрова нагласа и склонност към игра. Изследваните 

лица получиха кратко определение на склонността към игра и оцениха по 6-степенна скала 

75 характеристики на личността, които са използвани за описание на игровата нагласа в две 

популярни англоезични методики за измерването й (Glynn and Webster, 1992, 1993; Barnett, 

2007). Оценките на двете групи не се различаваха статистически при 72 от 75 качества и 

данните бяха обединени. Разграничени са индикативни айтеми (качества, получили оценка 

над 5 от повече от 80% от участниците) и контраиндикативни айтеми (качества, получили 

оценка под 3 от повече от 80% от участниците). От 13те качества, които са общи за двете 

методики, 9 качества са репликирани в настоящето изследване като индикативни (7 от 10) и 

контраиндикативни (2 от 3). В българската култура човекът със силно изразена игрова 
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нагласа и склонност към игра се възприема като: човек с богато въображение; активен, деен; 

изобретателен; спонтанен; емоционален; любител на приключения; импулсивен и съвсем не 

глупав и сдържан, резервиран. 

 

4. Stoycheva, Katya (2010) Tolerance for ambiguity, creativity, and personality. Bulgarian 

Journal of Psychology, 1- 4 (SEERCP2009, 30.10-1.11.2009, Sofia; Conference Papers, Part 

Two), pp. 178-188.  

 Статията развива концепцията за толерантността към неопределеност, като интегрира 

нови емпирични данни, които са били получени и публикувани от автора и от други 

изследователи през петте години след излизането на монографията върху толерантността 

към неопределеност през 2003 г. Обръща се внимание на разбирането на понятието за 

толерантност – нетолерантност към неопределеност; индивидуалните предпоставки за 

толерантност към неопределеност и следствията й за поведението на личността;  конструкт 

валидността на методите за измерване на толерантността към неопределеност; оригиналната 

методика за измерване на ценностното отношение към толерантното – нетолерантното към 

неопределеност поведение; мястото на толерантността към неопределеност в теориите за 

креативността и в изследването на творческото поведение.  

 

5. Стойчева, Катя (2008) Playfulness: Връзка на игровата нагласа с творчеството и 

личността. Българско списание по психология, брой 1- 4 (Сборник научни доклади, V 

Национален конгрес по психология, 31.10-2.11.2008 г.), стр. 331-338.  

 Понятието playfulness присъства както в емпиричните изследвания на творческото 

мислене и творческото поведение при деца и възрастни, така и в теоретичните анализи на 

творчеството на личността. Моята задача е: 1) да очертая обхвата и съдържанието на 

понятието, като опиша индивидуалните различия в изразеността на игровата нагласа и 

склонността към игра; и 2) да анализирам теоретичните и емпирични факти за връзката на 

игровата нагласа с креативността.  Разгледала съм по-специално следните въпроси: 2а) 

връзка на играта и игровото поведение при децата с игровата нагласа и склонността към игра 

при възрастните; 2б) ролята и мястото на игровата нагласа и склонността към игра в 

творческия процес. Представени са също така 3) разработените методи за измерване и оценка 

на индивидуалните различия в игровата нагласа и склонността към игра при деца и при 

възрастни.  
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6. Stoycheva, Katya (2007). Group creativity. CILECT News, November 2007, p. 17 – 24.   

 Социално-психологическите влияния върху индивидуалното и групово творчество са 

фокусът в тази работа. Емпирични данни и концептуални модели се обединяват в описанието 

на социалния контекст на ндивидуалното творчество, ролята на вътрешната и външната 

мотивация в творческия процес, взаимодействията в групата и в екипа и тяхното отражение 

върху творческата им продуктивност, значението на разнообразието (различията между 

членовете на групата) за творчеството й. Откроени са факторите, които ограничават 

креативността на индивидуално и групово ниво (например, оценяването или очакването на 

награда и спестяването на усилия в колективната работа), както и процесите, които я 

поощряват (например, предоставяне на свобода на избор за начина, по който се върши 

работата, или ясно дефинирани цели от лидера на групата). Отбелязано е и значението на 

толерантността към неопределеност в подкрепата за развитието и разгръщането на 

творческия процес. В заключение е изведена формулата „подпомагане – поощряване на 

креативността”, която отделя ограничаването на негативните влияния от насърчаването на 

позитивните процеси.   

 

7. Стойчева, Катя (2006) Психологични реакции към неопределеността в работата. В: 

Психологични аспекти на условията на труд в организациите (Сборник материали от 

кръгла маса, 27 октомври 2005 г.) (стр. 103-108.) София: Институт по психология, БАН.  

 Очертани са основните насоки в използването на личностната характеристика 

«толерантност към неопределеност» при описанието и обяснението на професионалното 

поведение и развитие на личността и трудовата й дейност в организацията. Дадени са 

примери за значението на индивидуалните различия в толерантността – нетолерантността 

към неопределеност и предпочитанията към професии и специалности с различна степен на 

неопределеност и структурираност. Дискутира се толерантността към неопределеност като 

фактор за успех в професията и мястото й в изучаването на неопределеността на 

професионалната роля. Отбелязват се социално-психологическите източници на 

неопределеност в работата и значението на субективната оценка за несигурността в 

организацията. Специално внимание се отделя на условията на труд на ръководителя, които 

се отличават с по-голяма степен на неопределеност.  
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8. Стойчева, Катя (2006) Неопределеността – заплаха или предизвикателство за 

личността? В: Активност и адаптация на личността в условия на промени, Том 1 

(Втора национална конференция по психология, 29-30.10.2004 г., ЮЗУ Благоевград) 

(стр. 37-42). София: Университетско издателство.  

 Статията разработва някои основни компоненти на концепцията за толерантността 

към неопределеност като характеристика на личността. Прецизирано е съдържанието на 

понятието за неопределена ситуация, посредством сравняването му със ситуацията на 

социална промяна. Подчертана е връзката на толерантността към неопределеност с 

индивидуалните различия в нетолерантността към несигурност – две свързани дименсии, 

които обаче не се припокриват. Акцентът е поставен върху разграничаването на механизмите 

на толерантност (предизвикателство – възможности – справяне) и на нетолерантност 

(заплаха – безпомощност – несправяне) в поведението на личността в неопределени 

ситуации и върху възможностите за творчество в саморегулацията на поведението. 

 

 

 

ПУБЛИКУВАНИ РЕЗЮМЕТА ОТ ДОКЛАДИ НА КОНФЕРЕНЦИИ  
 

1. Stoycheva, Katya; Lubart, Todd; Zenasni, Franck; Popova, Kalina (2008) Relation of 

ambiguity tolerance to cognitive and affective needs: A cross cultural content analysis. 

International Journal of Psychology, Volume 43, Issue 3 / 4, page 6. 

 Докладвано е оригинално психологическо изследване на близостта на толерантността 

към неопределеност с други, асоциирани с нея личностни конструкти. Десет български и 

десет френски докторанти по психология оценяват 188 айтеми на скалите за потребност от 

приключване, потребност от структура, потребност от познание, потребност от оценяване, 

потребност от прецизност, потребност от афект и нетолерантност към несигурност по 

степента на тяхната свързаност със съдържанието на конструкта „толерантност – 

нетолерантност към неопределеност”. Анализирани са силата на свързаност на отделните 

скали с толерантността към неопределеност и междукултурното (не)съгласие в получените 

експертни оценки.  

 

2. Stoycheva, Katya (2008) The new and the best: Ambiguity tolerance and creativity 

motivation. International Journal of Psychology, Volume 43, Issue 3 / 4, page 6. 

 Докладвани са българските изследвания върху творческата мотивация и получените 

от нас оригинални резултати. Обобщените емпиричните факти за връзките на творческата 



14 

 

мотивация с другите изследвани характеристики (потребност от постижение, толерантност 

към неопределеност, нагласи към толерантното – нетолерантното към неопределеност 

поведение) се осмислят в две основни насоки. Първо, разбирането ни за ролята на 

толерантността към неопределеност в творческия процес: връзката й с творческата 

мотивация разкрива приноса й към готовността на индивида да се ангажира с 

експериментиране и изследване на новото, неизвестното, необичайното. Второ, 

диференцират се две свързани с творчеството и помежду си мотивационни диспозиции като 

потребността от постижение и творческата мотивация. Очертават се различни 

психологически механизми при вътрешно мотивираното дирене и изучаване на нови и 

непознати идеи, проблеми и ситуации и при стремежа за достигане на високи стандрати на 

постижение и търсене на най-доброто равнище на изпълнение.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИ ПОСОБИЯ 
 

1. Стойчева, Катя, Щетински, Димитър, Попова, Калина (2006) Указания за работа с 

българската адаптация на скалата за творческа мотивация на Пол Торанс при 

възрастни и деца (ТМ-В-2 и ТМ-Д-2). София: Институт по психология на БАН. 

 Методическото пособие е изготвено за нуждите на научно-изследователската и 

научно-приложната работа с българската форма на скалата за творческа мотивация на Пол 

Торанс. То съдържа: а) описание на концептуалния модел на Пол Торанс, който разглежда 

творческата мотивация като един от факторите в творческото поведение на личността, и на 

работата му по конструирането на скалата и нейното валидизиране; б) цялата информация по 

адаптацията и стандартизацията на скалата за творческа мотивация в български условия, вкл. 

и обхванатите пет извадки от учениици, студенти и възрастни; в) данните за 

психометричните характеристики на българската форма на скалата при деца и възрастни; г) 

информация за влиянието на индивидуалните фактори пол, възраст и образование върху 

равнището на творческа мотивация; д) свидетелства за валидността на получените със 

скалата оценки за творческа мотивация и е) указания за прилагането и оценяването на 

резултатите от българската форма на скалата при деца и възрастни.  

 


