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УВОД 

Образът за собственото тяло представлява специален изследователски 

интерес. Той е значим аспект от представата за себе си и отразява телесния аспект на Аз-

концепцията. Формира се през целия живот, но става особено актуален в периоди на 

развитието, свързани с интензивни промени в тялото и външния вид. Образът за собстве-

ното тяло има особено централно място във връзка с общото психично функциониране и 

със субективното благополучие на индивида в периода на юношеството, когато към 

големите физически промени се добавят и психологически и социални фактори като 

формирането на идентичността, нарастващата значимост на приятелствата с връстниците, 

създаването на връзка с романтичен партньор и др. Юношеството е времето, когато 

външният вид е с най-голяма тежест сред останалите измерения на Аз-образа, когато се 

наблюдава най-висока загриженост за образа за собственото тяло, и когато обикновено 

започват и протичат свързаните с образа за собственото тяло психични разстройства – 

разстройства на храненето и мускулна дисморфия (разстройство, свързано с обсесивно-

компулсивния стремеж към постигането на тяло с добре развита мускулатура).  

Особено актуално е изучаването на пътищата и механизмите на формиране на 

образа за собственото тяло. Като участващи в този процес са изучавани фактори като усе-

щанията за тялото и неговото функциониране и тяхната когнитивна обработка; осъзнава-

нето на телесния Аз като основа на психологическия Аз и създаващ чувство на идентич-

ност и континуитет; възприемането и оценката на собствения външен вид; ръководенето 

от идеали и стереотипи, свързани с привлекателния външен вид; повлияването от между-

личностни преживявания и от ранен опит, имащи отношение към тялото и външния вид. 

Във фокуса на настоящата работа е медийното влияние, което в съвременното общес-

тво се счита за сериозен фактор за много аспекти на човешкото поведение, включително за 

внедряването на културните стандарти за красота сред огромна аудитория в глобален ма-

щаб. Чрез медиите западните култури разпространяват и налагат характерното за тях идеа-

лизиране на слабостта и мускулатурата и стигматизиране на наднорменото тегло (Grogan, 

2008; Harrison, 2008; Pope, Phillips, & Olivardia, 2000). Изследванията дават основание ме-

диите да се приемат за един от най-значимите рискови фактори за развиването на негатив-

на нагласа към собственото тяло, на разстройства на храненето и на мускулна дисморфия 

(Levine & Smolak, 2006; Stice, 2002a; Polivy & Herman, 2002; Levine & Murnen, 2009). 

В същото време пълноценното изучаване на медийното влияние по отношение 

формирането на образ за собственото тяло насочва изследователския интерес към ролята 



на личностните особености. Доказано е, че те са в състояние сериозно да модерират  

медийните въздействия в различни аспекти. Показателно е значението на личностната 

агресия във връзка с реакциите на младите хора в отговор на агресивен тип телевизионни 

излъчвания, включително овладяването на съответни поведенчески модели (Божинова & 

Таир, 2011; Perse, 2001). Специално се отбелязват различията в интерпретацията и 

страховите реакции към негативна медийна информация в зависимост от възрастта и 

личностни особености като тревожност, оптимизъм, песимизъм (Божинова & Таир, 2011; 

Perse, 2001), както и в много други аспекти.  

Настоящата дисертация е насочена към изучаване на модериращата функция на 

самооценка и перфекционизъм, за които е доказано, че предопределят в голяма степен 

мислите, чувствата и поведението по отношение на собственото тяло и външен вид, и 

могат да опосредстват влиянието на редица социални и културни фактори. В центъра на 

вниманието са също Големите пет личностни фактора, които се приемат за базисни и с 

подчертано влияние върху повечето психологични реакции на индивида към външните 

въздействия (Первин & Джон, 2001), но чиято роля като модератори на медийното влияние 

върху образа за собственото тяло е практически неизследвана до този момент. Фокусирай-

ки се върху ролята на посочените личностните особености, проучването цели да иденти-

фицира индивидуални предразполагащи фактори, които правят момичетата и момчетата в 

юношеска възраст повече или по-малко податливи и уязвими за медийното влияние. 

Най-общо работата е ориентирана към разкриване на съществен от съвременна гле-

дна точка механизъм на формиране на представата за собственото тяло. Неговото познава-

не може да подпомогне превенцията и борбата с изключително значими от социално, пси-

хологическо и клинично значение проблеми като: 1) често срещаните и постоянно увели-

чаващи се сред младите жени разстройства на храненето анорексия нервоза, булимия нер-

воза и склонност към преяждане (binge eating disorder), основна причина за смъртност в та-

зи възрастова група; 2) нововъзникналото вследствие на твърде мускулестия идеал за мъж-

ко тяло разстройство мускулна дисморфия; 3) злоупотребата с вещества със значителни 

физически и психологически странични ефекти като анаболните стероиди или с други 

препарати и фармакологични средства за отслабване или за натрупване на мускулатура.  

Дисертационният труд е разработен в три глави. Първа глава прави преглед на тео-

ретичните и емпиричните проучвания в областта на образа за собственото тяло и неговото 

формиране в съвременния социален контекст. Втора глава описва постановката на изслед-

ването, а трета глава представя резултатите от изследването и тяхната интерпретация. 



ГЛАВА I.  ПРОБЛЕМЪТ ЗА ОБРАЗА ЗА СОБСТВЕНОТО ТЯЛО И 

НЕГОВОТО ФОРМИРАНЕ В СЪВРЕМЕННИЯ СОЦИАЛЕН КОНТЕКСТ  

 

1. Образ за собственото тяло и социокултурни стандарти за външния вид  

 Настоящото изследване приема следната дефиниция за образа за собственото тяло: 

„Образът за собственото тяло е важна част от идентичността и самооценката. Той е 

мултидименсионален конструкт, който включва перцептивни и атитюдни измерения. 

Перцептивният образ за собственото тяло се отнася до възприемането на размерите, 

формата, теглото и други характеристики на тялото; атитюдният образ за собственото тяло 

включва когнитивен, афективен и поведенчески компонент – оценяване на 

характеристиките на тялото и неговата привлекателност, изпитвани чувства по отношение 

на тялото и поведения, насочени към постигането на идеално/привлекателно тяло“ (Cash & 

Pruzinski, 1990; Rudd & Lennon, 2000; Grogan, 2000; NHS Health Scotland, 2005; Jade, 2002).  

Образът за собственото тяло се изучава в рамките на различни концептуални 

подходи, основните от които са невропсихологичен, психодинамичен, еволюционен 

(биологичен), социокултурен, феминистичен, подход за обработка на информацията и 

когнитивно-поведенчески подход (Pruzinsky & Cash, 2002; Grogan, 2008; Swami & 

Furnham, 2007). Настоящата работа се основава на социокултурната перспектива, според 

която привлекателността се дефинира като ценност на културно равнище. На индивидите, 

притежаващи „идеалното тяло“, се приписват желателни характеристики и към тях се 

проявява по-благоприятно отношение (Jackson, 2002). Благоденстващите западни култури 

идеализират слабостта и мускулатурата и стигматизират наднорменото тегло. В тях 

доминиращите идеали за тяло включват много слабо тяло за жените и не много пълно 

(мезоморфно) тяло с добре развита мускулатура за мъжете. За разлика от тях 

традиционните или бедни култури ценят пълното тяло като белег на висок статус (Grogan, 

2000, 2008; Harrison, 2008; Polivy & Herman, 2002; Pope, Phillips, & Olivardia, 2000; 

Morrison, Morrison, & McCan, 2006; Schwartz & Brownwell, 2002; Cash, 1990). 

 

2. Влияние на медиите върху образа за собственото тяло 

Налагането на определен идеал за тяло от медиите се осъществява посредством 

свръхрепрезентация на персонажи, притежаващи идеалното тяло, като по този начин този 

тип тяло се превръща в норма. Също така идеалното тяло се обвързва с позитивен контекст 



– например слабите персонажи е по-вероятно да бъдат изобразени като по-популярни или 

имащи романтични взаимоотношения в сравнение с дебелите персонажи. Наблюдава се и 

обратното явление - ограничено представяне или отсъствие на дадена група (като дебелите 

хора) в медийните изображения, и представянето й в негативен контекст (Harrison, 2008). 

Контент анализите на медийното съдържание установяват изобразяването и 

свръхрепрезентацията на слабото женско тяло и мезоморфното мускулесто мъжко тяло в 

печатните медии, електронните медии, видеоигрите и интернет (Garner et al., 1980; 

Wiseman et al., 1992; Spitzer et al., 1999; Sypeck et al., 2006; Andersen & DiDomenico, 1992; 

Guillen & Barr, 1994; Nemeroff et al., 1994; Davalos, Davalos & Layton, 2007; Ballentine & 

Ogle, 2005; Herbozo et al., 2004; Labre, 2005; Frederick, Fessler & Haselton, 2005; Law & 

Labre, 2002; Kolbe & Albanese, 1996; Greenberg et al., 2003; Fouts & Burggraf, 1999, 2000; 

Lin, 1998; Fouts & Vaughan, 2002; Himes & Thompson, 2007; Klein & Shiffman, 2005; Kirsh, 

2010; Owen & Laurel-Seller, 2000; Norri et al, 2006). 

Изследванията установяват, че излагането на медийно съдържание, отразяващо 

идеалите за тяло и препоръки за тяхното постигане, като цяло води до формирането на 

общо по-негативна нагласа към собственото тяло, на ангажиране в поведения, насочени 

към промяна на тялото в посока на идеала, както и до разстроено хранене, по-ниска обща 

самооценка и депресия и при двата пола (Groesz, Levine, & Murnen, 2002; Grabe, Ward & 

Hyde, 2008; Barlett, Vowels, & Saucier, 2008; Blond, 2008; Morrison, Morrison & McCan, 

2006; Levesque, 2007; Harrison, 2001, 2003, 2008; Dittmar, 2009; Levine & Murnen, 2009; 

Becker, 2004; Becker et al., 2002; Agliata & Tantleff-Dunn, 2004; Tiggeman, 2005a, 2006; 

Joshi, Herman, & Polivy, 2004; Mills et al, 2002; Field et al., 2001, 2008; Stice & Shaw, 1994). 

Механизмите, чрез които медийните репрезентации на идеалите за тяло влияят 

върху образа за собственото тяло, все още не са докрай изяснени. Най-често използваните 

обяснения са в рамките както на класически и добре познати теории като теорията за 

социалното сравнение (Festinger, 1954), теорията за Аз-схемата (Markus, 1977), култиваци-

онната теория (Morgan, Shanahan, & Signorielli, 2009) и социално-когнитивната теория 

(Bandura, 2001), така и по-нови или получили ново развитие в последните няколко десе-

тилетия теории като теорията за Аз-несъответствието (Higgins, 1987) и съвременните соци-

окултурни модели за образа за собственото тяло и етиологията на разстройствата на хране-

нето (Thompson, Heinberg, Altabe, & Tantleff-Dunn, 1999; Stice, 1994). Настоящото изслед-

ване интегрира две теоретични перспективи - теорията за Аз-несъответствието (Higgins, 

1987) и социокултурната теория (Thompson, Heinberg, Altabe, & Tantleff-Dunn, 1999).  



Теорията за Аз-несъответствието предлага мотивационно обяснение на силния 

стремеж за постигането на идеално тяло, както и на ролята на значимите други като 

източници на стандартите за идеално тяло. Според нея хората са мотивирани да постигнат 

съответствие между Аз-концепцията (актуалния Аз) и идеалния Аз и Аз, какъвто трябва да 

бъде, тъй като несъответствието между тях поражда негативни емоции. Аз-ът се разглежда 

както от собствена гледна точка, така и от гледна точка на значимите други (вкл. от гледна 

точка на медиите, обществото, културата). Социокултурната теория се фокусира върху 

ключовата роля на културните стандарти за красота във възприемането на и удовлетворе-

ността от собственото тяло. Според нея главният път за разпространение на идеалите за 

тяло са медиите. Чрез интернализиране на медийните идеали за тяло и чрез оказвания от 

медиите натиск се формира неудовлетвореност от собственото тяло, водеща до 

поведенчески опити за постигане на идеално тяло и до промени в общото психологическо 

функциониране (като понижена самооценка, повишена депресия и тревожност, и др.)  

 

3. Индивидуални особености, свързани с образа за собственото тяло и 

влиянието на медиите върху него 

Според изследванията индивидът активно си взаимодейства с медиите и съответно 

на своите особености възприема, осмисля медийните съдържания и специфично е повлиян 

от тях в плана на своите индивидуални познавателни процеси, преживявания, потребно-

сти, нагласи, личностни диспозиции, поведение (напр. Божинова, 2011; Божинова & Таир, 

2011; Rubin, 2009; Giles, 2003; Perse, 2001). За редица индивидуални особености е устано-

вено, че са свързани с образа за собственото тяло и медийното влияние върху него. Едни 

от най-значимите са полът, възрастта, актуалното телесно тегло и личностните особености. 

Пол: установено е, че неудовлетвореността от собственото тяло по-често се среща 

и се счита за „нормативна“ при жените. Същото се отнася и до спазването на диета, а 

разстройствата на храненето са многократно по-често срещани сред младите жени, 

отколкото сред мъжете  (Cash, 2002a; Forrest & Stuhldreher, 2007; Pope, Phillips & Olivardia, 

2000; Ricciardelli & McCabe, 2004; Rodin, Silberstein, & Striegel-Moore, 1985; Levine & 

Smolak, 2002, 2006; Striegel-Moore & Franko, 2002; Ogden, 1992; Horm & Anderson, 1993). 

За мъжете по-характерни са (прекомерните) физически упражнения и приемането на 

различни вещества с цел натрупването на мускулатура, включително анаболни стероиди, 

като крайна степен е клиничното разстройство мускулна дисморфия (Cafri, van den Berg & 

Thompson, 2006; Olivardia, 2002; Pope, Phillips & Olivardia, 2000; McCabe & Ricciardelli, 



2001b; Newmark-Sztainer et al., 1999; McCabe & James, 2009; Hatoum & Belle, 2004; 

McCreary & Sasse, 2002; Brower, Blow, & Hill, 1994; Morrison, Morrison & McCann, 2006); 

Възраст: най-висока е загрижеността за образа за собственото тяло в юношеството, 

като тя се повишава в късно юношество. В този период външният вид е с най-голяма 

тежест сред останалите измерения на Аз-образа. Също в юношеството се наблюдава 

повишена медийна употреба и повишена значимост на медиите като източник на влияние 

поради нарастналата потребност от набавянето на релевантна информация, породена от 

необходимостта от разрешаване на определена задача на развитието (Striegel-Moore & 

Franko, 2002; Levine & Smolak, 2002; Steinberg & Sheffield Morris, 2001; Jones & Crawford, 

2005; McCabe & Ricciardelli, 2001b; Rideout, Foehr & Roberts, 2010; Александрова-

Караманова, 2008а; Roberts, Henriksen, & Foehr, 2004; Chapin, 2000); 

Актуално тегло: повишеното тегло е рисков фактор за преживяване на по-силен 

медиен натиск, за формиране на по-негативна нагласа към собственото тяло, за поведен-

чески опити за отслабване и за развиване на разстройства на храненето (Stice, 2002a; Van 

den Berg, Thompson, Obremski-Brandon & Coovert, 2002; Ricciardelli & McCabe, 2001а; 

Thompson et al., 1999; Cattarin & Thompson, 1994; Field et al., 2001; Stice & Whitenton, 2002); 

Личностни особености: сред личностните характеристики, проучвани във връзка с 

образа за собственото тяло, най-често изследвани са общата самооценка и 

перфекционизма. В последните години засилен интерес се наблюдава и към проучване на 

значението на базисни измерения на личността като големите пет личностни фактора. 

Изследванията установяват, че ниската самооценка, високият перфекционизъм, 

невротизмът и интроверсията са свързани с общо по-негативна нагласа към собственото 

тяло, с поведенчески опити за постигане на идеално тяло, със симптоми на разстроено 

хранене и клинични разстройства на храненето. По отношение на доброжелателността, 

съзнателността и откритостта към опита резултатите са противоречиви (Grogan, 2008; 

Tiggeman, 2005b; Lowery, et al., 2005; Cash & Strachan, 1999; Tiggeman, 2005b; Button et al., 

1996; Polivy & Herman, 2002; Garner, Olmstead & Polivy, 1983; Garner, Olmstead, Polivy & 

Garfinkel, 1984; Stice, 2002a; Hagan & Hausenblas, 2003; Hewitt, Flett & Ediger, 1995; McVey 

et al., 2002; Cassin & von Ranson, 2005; Cruickshank, 2006; Tok, Tatar & Morali, 2010; Swami, 

Taylor & Carvalho, 2011; Torres, 2006; Davis, Karvinen & McCreary, 2005; Kvalem, von Soest, 

Roald & Skolleborg, 2006; Ghaderi & Scott, 2000; Bollen & Wojciechowski, 2004; Brookings & 

Wilson, 1994; Podar, Hannus & Allik, 1999; Heaven et al, 2001). Установена е също така 

модерираща функция на ниската самооценка (Ricciardelli & McCabe, 2001c) и на високия 

социално предписан перфекционизъм (Bardone-Cone & Cass, 2007). 



ГЛАВА II. ПОСТАНОВКА И ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

1. Теоретичен модел на изследването 

Основен предмет на настоящото изследване е медийното влияние върху атитюдния 

образ за собственото тяло. Осъществявано в рамките на социокултурния подход, 

изследването цели разкриването на комплексността на психологичните процеси, стоящи в 

основата на медийното влияние върху образа за тялото, чрез интегрирането на няколко 

различни перспективи: теорията за Аз-несъответствието, социокултурната теория за 

образа за собственото тяло и перспективата за идентифициране на индивидуални/ 

личностни предразполагащи фактори за по-висока уязвимост на медийното влияние. 

Предложен е интерактивен комплексен обяснителен модел за формирането на интегралния 

образ за собственото тяло, даващ възможност за прецизно идентифициране на 

множеството психологически канали, по които се осъществяват деструктивните 

въздействия на медиите, и за разкриване на регулативната роля на базисните 

индивидуални/личностни особености. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фиг. 2. Теоретичен модел на изследването 
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2. Цел, задачи, хипотези 

Целта на изследването е да се проучи влиянието на медиите върху образа за 

собственото тяло в зависимост от базисни личностни особености (Големите пет фактора, 

обща самооценка, перфекционизъм) при момичета и момчета в юношеска възраст. 

За реализиране целта на изследването са поставени следните задачи: 

1. Да се проучи образът за собственото тяло (когнитивни/афективни аспекти, 

субективен идеал за тяло, поведенчески стратегии за промяна на тялото) в зависимост от 

пола, възрастта и актуалното телесно тегло; 

2. Да се изследват субективно възприеманите медийни фактори (медиен идеал за 

тяло, медиен натиск и медиите като източник на информация за външния вид) в 

зависимост от пола, възрастта и актуалното телесно тегло; 

3. Да се проучи влиянието на медиите върху образа за собственото тяло при 

момичетата и момчетата:  

а) Влиянието на възприемания медиен идеал за тяло върху формирането на 

субективния идеал за тяло,  

б) Влиянието на възприемания медиен натиск и приемането на социокултурните 

идеали върху образа за собственото тяло; 

4. Да се изучи медийното влияние върху образа за собственото тяло в зависимост от 

личностната изразеност на: 

а) Общата самооценка, 

б) Перфекционизма, 

в) Големите пет (екстраверсия, невротизъм, доброжелателност, съзнателност, интелект). 

Въз основа на теоретичната обосновка на емпиричното изследване са издигнати 

следните хипотези: 

Обща хипотеза: Предполагаме, че медиите влияят върху формирането на образа за 

собственото тяло, в зависимост от следните личностни особености: Големите пет, 

перфекционизъм и самооценка. Допускаме, че високото медийно влияние е свързано с 

поведенчески опити за промяна на тялото в посока на социокултурния идеал. 

Частни хипотези: 

1. Предполагаме, че медиите оказват значимо влияние върху формирането на 

образа за собственото тяло: 

а) субективният идеал за тяло на юношите се формира под влияние на 

възприемания от тях медиен идеал за тяло; 



б) по-високата степен на приемане на социокултурните идеали и по-високият 

възприеман медиен натиск може да са свързани с или могат да предизвикат формирането 

на общо по-негативна нагласа към собственото тяло. 

2. Допускаме, че личностните особености функционират като модератори на 

медийното влияние върху образа за собственото тяло. Очакваме, че най-високото медийно 

влияние върху субективния идеал за тяло и общо върху нагласата към собственото тяло  

ще се наблюдава при юношите с: 

а) ниска самооценка; 

б) висок ориентиран към Аза и висок социално предписан перфекционизъм; 

в) висок невротизъм; 

г) висока интроверсия. 

Въз основа на теоретичното съдържание на личностните конструкти съзнателност, 

доброжелателност и интелект допускаме, че най-високото медийно влияние ще се 

наблюдава при юношите с: 

д) нисък интелект (лицата с висок интелект ще осъзнават в по-голяма степен 

нерепрезентативността на идеала за тяло и рисковете, свързани с неговото постигане); 

е) ниска доброжелателност (лицата с висока доброжелателност ще имат по-висока 

толерантност и позитивно отношение към разнообразните телесни форми в реалността); 

ж) ниска съзнателност (противоположна на отговорното мислене и поведение 

спрямо личното здраве и благаполучие и избягването на рисковете, свързани с постигане 

на идеала). 

     3. Очакваме, че общо по-негативна нагласа към собственото тяло ще се наблюдава 

при:     а) момичетата; 

б) по-големите юноши; 

в) юношите с наднормено тегло. 

Предполагаме, че юношите с наднормено тегло и момичетата по-често ще се 

ангажират в поведенчески стратегии за намаляване на теглото, а момчетата – в стратегии 

за натрупване на мускулатура и подобряване на физическата форма. 

4. Допускаме, че юношите приемат в по-висока степен доминиращите идеали за 

тяло за собствения пол. Очакваме, че медиите се възприемат като източник на по-силен 

натиск и като по-значим източник на информация за външния вид от:  

а) момичетата; 

б) по-големите юноши; 

в) юношите с наднормено тегло. 



3. Методика на изследването 

Изследвани лица. Участници в изследването са 607 юноши от 3 столични училища 

на възраст от 11 до 19 г. Изследваните лица са равномерно разпределени по пол и в 3 

възрастови групи, отговарящи на ранно, средно и късно юношество.  

Таблица 1. Разпределение на изследваните лица – възрастови групи и пол 

 11-13 г. 
средна възр: 12.4 

г. 

14-16 г. 
средна възр: 15.1 

г. 

17-19 г. 
средна възр: 18.1 г. 

Общо 

Момчета 105 95 99 299 49.3% 
Момичета  102 102 104 308 50.7% 

Общо 
207 197 203 607 ---- 

34.1% 32.5% 33.4% ---- 100% 

 

Методи  

1. Методи за изследване на образа за собственото тяло 

а) Проективни силуетни методи, изследващи актуалното тяло, идеала за тяло и 

неудовлетвореността от собственото тяло:    

 при момичетата „Скала за ранжиране на силуети” (The Contour Drawing Rating Scale, 

Thompson & Gray, 1995) – включва 9 силуета, вариращи по степен на пълнота;  

 при момчетата 12 изображения от тест „Соматоморфна матрица”, (Somatomorphic 

matrix, Gruber, Pope, Borowiecki, & Cohane, 1999) – 12 силуета, вариращи 

едновременно по пълнота и мускулатура (3 степени на пълнота и 4 степени на 

мускулатура); 

б) Самооценка на удовлетвореността от собственото тяло (1 айтем); 

в) Самоотчетни данни за актуалните ръст и тегло и идеалното тегло; 

г) Скала „Загриженост за теглото и формата на тялото” (Concern about shape and 

weight scale, Davis, 1996): включва факторите „Придаване на значимост на телесния Аз“ 

(когнитивен компонент; 6 айтема, α=0.727, „Мисля, че бих станал по-ценен човек, ако 

можех да постигна и поддържам подходящото тегло или форма на тялото“) и „Изпитвани 

емоции по отношение на тялото“ (афективен компонент; 9 айтема, α=0.908, „Чувствам се 

нервен по отношение на теглото или формата на тялото си“). Скалата е адаптирана за 

целите на изследването;  

д) Въпросник „Поведенчески стратегии за промяна на тялото” (изследва поведен-

ческия компонент на образа за тялото, конструиран за целите на изследването). Включ-



ва спазване на диета, гладуване, прием на препарати за отслабване, на протеини и на 

анаболни стероиди, физически упражнения, фитнес за натрупване на мускулна маса и др.  

2. Методи за изследване на медийни фактори, имащи влияние върху образа за 

собственото тяло (отразяващи индивидуалното възприемане на медиите и медийното 

съдържание, свързано с лансирания доминиращ идеал за женско и мъжко тяло).  

а) Възприеман медиен идеал - най-често представяни в медиите идеали за тяло 

според изследваните лица, проучени със силуетните методи; 

б) Въпросник „Социокултурни нагласи към външния вид”, ревизия 3, (Sociocultural 

Attitudes Towards Appearance Questionnaire 3 – SATAQ 3; Thompson, Van den Berg, Roehrig, 

Guarda & Heinberg, 2004): фактори „Приемане на общия социокултурен идеал“ (6 айтема, 

α=0.816, „Бих искал тялото ми да изглежда като на моделите в списанията“), „Приемане 

на атлетичния идеал“ (3 айтема, α=0.747, „Иска ми се да изглеждах толкова атлетичен, 

колкото спортните звезди“), „Медиите като източник на натиск за притежаване на 

идеално тяло“ (6 айтема, α=0.831, „Чувствал съм натиск от телевизията или списанията да 

променя външния си вид“), „Медиите като източник на информация за външния вид“ (4 

айтема, α=0.751, „Известните хора са важен източник на информация относно модата и 

това как да бъдеш привлекателен“). Въпросникът е адаптиран за целите на изследването;  

3. Методи за изследване на личностните особености 

а) Скала „Самооценка“ (Self-Esteem Scale, Rosenberg, 1965) – 10 айтема, α=0.813; 

б) Скала „Мултидименсионален перфекционизъм“ (Multidimensional Perfectionism 

Scale, Hewitt & Flett, 1991): фактори „Ориентиран към Аза перфекционизъм“ - поставяне 

на изключително високи стандарти, строго оценяване и цензуриране на собственото 

поведение, усилия за постигане на съвършенство и за избягване на провал (5 айтема, 

α=0.691, „Стремя се да бъда най-добрия във всичко, което правя“) и „Социално 

предписан перфекционизъм“ - възприето предявяване на нереалистични стандарти, 

критично оценяване и упражняване на натиск за постигане на съвършенство от страна на 

другите (4 айтема, α=0.549, „Хората очакват от мен повече, отколкото съм способен да 

дам“). Скалата е адаптирана за целите на изследването; 

в) „Маркери на големите пет фактора”, Международен личностов айтем фонд (Big-

Five factor markers, International Personality Item Pool - IPIP, http://ipip.ori.org/, Goldberg, 2001): 

отразява лексикалната 5-факторна структура. Включва факторите Екстраверсия 

(α=0.794), Емоционална стабилност (α=0.810), Съзнателност (α=0.759), Доброжелател-

ност (α=0.786), Интелект (α=0.709), всеки оценяван с помощта на 10 айтема.  



ГЛАВА III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  

 

1. Образ за собственото тяло:  актуален и идеален образ. Полови, възрастови и 

физически различия 

 

В съответствие с поставените задачи, на първо място детайлно беше проучен 

образът за собственото тяло на юношите в различни негови аспекти и в зависимост от 

пола, възрастта и актуалното телесно тегло.  

Анализът на резултатите по отношение на актуалното и на идеалното тяло при 

момичетата показа, че при актуалните тела се наблюдава значително разнообразие от 

телесни размери, докато идеалите за тяло са ориентирани около слабите фигури. Слабите 

силуети 1-4 са посочени като субективен идеал за тяло от общо 82.3% от момичетата. Ясно 

се вижда и че наднорменото тегло се конструира като анти-идеал за тяло – почти напълно 

отсъстват по-пълните тела като идеали за тяло. Средните стойности показват, че идеалът 

за тяло (M=3.36; SD=1.18) е с почти една степен по-слаб от актуалното тяло (M=4.22; 

SD=1.68).  
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Фиг. 3 и Фиг. 5. Актуално тяло и субективен идеал за тяло (момичета) 



При момчетата наблюдаваната картина е сходна с тази при момичетата – при 

актуалните тела разнообразието от телесни форми и размери е много по-голямо, докато 

идеалите за тяло отразяват доминиращия идеал за слабо тяло с добре развита мускулатура. 

Силуети 3 и 4, които най-точно отразяват този идеал, са избрани общо от 58.9% от момче-

тата, а средната стойност говори за предпочитание към силно и много силно развита мус-

кулатура (М=3.22; SD=0.92). Докато при актуалните тела силно развитата мускулатура се 

среща по-рядко, то при идеалите за тяло тя е най-желана, като колкото повече нараства 

мускулатурата (прогресивно на фиг. 1-4, 5-8 и 9-12), толкова по-предпочитано е съответно-

то тяло. Най-предпочитани от момчетата са слабите фигури (фиг. 1-4; М=1.31; SD=0.55).  
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Фиг. 2  и Фиг. 4. Актуално тяло и субективен идеал за тяло (момчета) 

 

Несъответствието между актуалното и идеалното тяло се интерпретира като 

неудовлетвореност от собственото тяло (от номера на фигурата на актуалното тяло се 

изважда номерът на фигурата на актуалното тяло). Стойност нула или пълното съвпадение 



означава удовлетвореност от собственото тяло, отрицателните стойности означават жела-

ние за намаляване на теглото или мускулатурата, а положителните – желание за натрупва-

не на тегло или мускулатура. При момичетата удовлетворени от тялото си са едва 36.8%. 

Повечето неудовлетворени от тялото си момичета имат желание да остслабнат (общо 

53.6%). Средната стойност на несъответствието показва, че като цяло се наблюдава жела-

ние за отслабване с почти една степен (М= -0.87). При момчетата неудовлетвореността от 

тялото е изследвана  общо и поотделно по измеренията пълнота (3 степени) и мускулатура 

(4 степени). Пълно съвпадение (удовлетвореност едновременно и по двата параметъра) се 

открива едва при една четвърт от момчетата (25.4%). Удовлетворени от пълнотата си са 

67.3% от момчетата, като повечето от неудовлетворените искат да отслабнат. Средната 

стойност на несъответствието показва желание за отслабване с четвърт степен (М= -0.25). 

Удовлетворени от мускулатурата си са 32.7% от момчетата, като повечето от неудовле-

творените искат да натрупат мускулатура. Средната стойност на несъответствието показва 

желание за натрупване на мускулатура с почти една степен (М= +0.84). 

Неудовлетвореността от теглото беше проучена като по-частен аспект на 

неудовлетвореността от тялото. Резултатите от анализа й съответстват на направените 

изводи по отношение на неудовлетвореността от собственото тяло, същевременно 

добавяйки някои детайли към общата картина, например стремежа на 42.5% от момичетата 

към поднормено идеално тегло, високата удовлетвореност от теглото на юношите с 

поднормено тегло (при 80.6% от момичетата и 39.1% от момчетата) и изключително 

високата неудовлетвореност от настоящите килограми (при 81.6% от юношите). 

Анализът на когнитивния и афективния аспект на образа за собственото тяло 

не показа значими полови различия. Като цяло висока значимост на телесния Аз или 

надценяване, свръхценност и дисфункционална фиксираност върху съвършенството на 

тялото открива при минимален дял от изследваните лица (1.4%). За повече от половината 

юноши обаче (53.8%) телесният Аз е от сериозна значимост, т.е. на теглото и формата на 

тялото се отдава сравнително високо значение за ценността на личността и за водене на 

пълноценен живот. Доста юноши съобщават за ниска значимост на телесния Аз (44.7%), 

но предвид повишената значимост на тялото в юношеството като цяло е възможно много 

от тях да не осъзнават и да подценяват доколко в действителност общата им самооценка и 

поведението им са обвързани с оценката за собственото им тяло. Оценката на афективния 

компонент показва, че значима дисфункция по отношение на афективният образ за 

собственото тяло се среща рядко (при 6.2%), а повечето юноши изпитват смесени емоции 



към тялото си (58.3%), което свидетелства за наличие на известна загриженост относно 

теглото и формата на тялото и предполагаемо желание за промяна на тялото. Около една 

трета (35.6%) от юношите съобщават за изцяло позитивни чувства към собственото си 

тяло. Това обаче може не винаги да отразява здравословна и адаптивна тенденция, тъй 

като юношите, чиито тела съответстват на социокултурните идеали (напр. момичетата с 

поднормено тегло) обикновено изпитват много позитивни чувства към тялото си. 

Получените резултати по отношение на поведенческия компонент на образа за 

собственото тяло показват, че най-разпространени са стратегиите за поддържане на общо 

добра физическа форма като спорт, физическа активност и фитнес за добра форма (табл. 

13). От специфично обвързаните със социокултурните идеали за тяло най-разпространени 

при момичетата са спазването на умерена диета и пушенето като средство за потискане на 

апетита,  а при момчетата – фитнеса за натрупване на мускулна маса, приема на протеини 

и спазването на умерена диета. Половите различия са в очакваната посока – при 

момичетата е по-силно изразен стремежа към отслабване, а при момчетата – към 

натрупване на мускулатура. 

Таблица 13. Поведения, насочени към промяна на тялото в зависимост от пола – честотно 
разпределение (в проценти) и статистически значими различия 

 

Поведение 
Момичета Момчета 

χ2 p Правил 
съм/правя 

Наме-
рение 

Не съм 
правил 

Правил 
съм/правя 

Наме-
рение 

Не съм 
правил 

Умерена диета 50.0 5.9 44.1 21.1 7.7 71.2 55.519 .000 

Строга диета 17.2 5.2 77.6 7.0 7.4 85.6 15.239 .000 
Хапчета за 
отслабване 

10.1 6.2 83.8 5.4 7.5 87.1 4.731 .094 

Гладуване 14.9 6.5 78.6 7.4 5.4 87.2 9.398 .009 

Повръщане 4.5 5.5 89.9 8.4 5.7 85.9 3.766 .152 
Диета - специалист 7.8 7.2 85.0 5.0 8.4 86.6 2.152 .341 
Умерена физичес-
ка активност 

82.5 5.5 12.0 44.3 8.4 47.3 100.710 .000 

Фитнес за добра 
форма 

54.1 16.0 30.0 63.8 12.4 23.8 5.865 .053 

Фитнес мускулна 
маса 

6.2 9.7 84.1 43.2 17.2 39.5 139.712 .000 

Спорт 67.2 6.8 26.0 79.9 5.4 14.8 13.125 .001 
Протеини, амино-
киселини 

10.7 8.1 81.2 23.5 10.4 66.1 20.059 .000 

Анаболни стероиди 1.3 6.2 92.5 3.0 8.7 88.3 3.731 .155 

Пушене 28.4 3.9 67.6 18.1 7.4 74.5 11.085 .004 

 

Освен влиянието на пола върху образа за собственото тяло, изследването си 

постави за цел да проучи и влиянието на възрастта и на актуалното телесно тегло. Уста-

нови се, че възрастта практически не оказва значимо влияние върху образа за собстве-



ното тяло с изключение на поведенческия компонент. Въпреки това се очертаха определе-

ни тенденции: с напредване на юношеството изследваните лица са ориентирани в по-

голяма степен към доминиращите полово-специфични идеали за тяло и са по-силно моти-

вирани да ги постигнат, докато в ранното юношество доминиращите идеали за тяло са все 

още относително ирелевантни поради ориентираност към предпубертетни идеали. Както 

очаквахме, с нарастването на възрастта нараства и вероятността за ангажиране в поведени-

ята за постигане на идеално тяло. Вероятно това е свързано с повишаването на самостоя-

телността и независимостта на юношите, което им разкривава нови възможности за пре-

следване на желания идеал за тяло, както и с гореописаните тенденции. Актуалното 

тегло се потвърди като ключов фактор в ситуацията на идеализация на слабото тяло и сти-

гматизация на наднорменото тегло. Най-слаб субективен идеал за тяло имат момичетата с 

поднормено тегло, а най-пълен - тези с наднормено тегло, което интерпретираме като 

стремеж за психологическо доближаване на актуалното и идеалното тяло. В съответствие с 

нашата хипотеза, най-негативни когниции и емоции към тялото се наблюдават при 

момичетата с наднормено тегло, а най-позитивни - при момичетата с поднормено тегло. 

При момчетата наблюдаваната картина е доста по-сложна и противоречива, тъй като 

едрото тяло в резултат на пълнота и едрото тяло в резултат на силно развита мускулатура 

са противоположни като ценност. С нарастване на актуалното тегло се повишава 

вероятността за ангажиране както в поведения, насочени към отслабване, така и в 

поведения, насочени към натрупване на мускулатура (лицата с по-високо тегло искат да 

отслабнат и да се доближат до идеала/ момчетата с достатъчно налична телесна маса се 

стараят да я поддържат и увеличат чрез поведения за развиване на мускулатурата).  

 

2.Медийно лансираният идеал за тяло и пътища за превръщането му в субективен 

идеал за тяло на юношите – полови, възрастови и физически различия 

Анализът на разпределенията на възприеманите медийни идеали за тяло показа, че 

според юношите в съвременната българска (медийно отразена) култура доминират 

идеалите за слабо женско тяло и слабо мъжко тяло със силно и много силно развита 

мускулатура (фиг. 11 и фиг. 12). Т.е., естеството и доминиращите характеристики на 

социокултурните идеали за тяло, отразени в медиите, се осъзнават от юношите. Според 

проучените полови различия момичетата възприемат и женския (t=6=047, p<0.001), и 

мъжкия медиен идеал (t=3.208, p=0.001) като по-слаби, отколкото момчетата, а момчетата 

възприемат мъжкия идеал за тяло като по-мускулест, отколкото момичетата. Това 



вероятно е свързано с повишено внимание към слабостта от момичетата и към муску-

латурата от момчетата като водещи характеристики на идеалите за собствения им пол. 

 

              

      1          2           3           4         5          6          7          8          9 

Фиг. 11 и Фиг. 12. Възприеман медиен идеал за женско и за мъжко тяло – честотно разпределение (%) 
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Според резултатите по отношение на възприемания медиен натиск и по 

отношение на медиите като значим източник на информация за външния вид 

значителен дял от юношите оценяват медийния натиск като средно и много силен (общо 

44.3%), т.е те чувстват натиск от страна на медиите да следват идеалите за тяло, напълно 

осъзнавайки съществуването на определен идеал и твърде агресивния начин, по който той 



им се налага; те се усещат принудени да възприемат този идеал. Същевременно, предвид 

убедителните доказателства, че медиите в значителна степен влияят върху формирането на 

образа за собственото тяло, е вероятно докладващите отсъствието на медиен натиск 

юноши просто да не осъзнават, че идеалът за тяло, към който се стремят, всъщност им е 

наложен отвън и произтича от медиите като основен социокултурен източник на влияние. 

Според получените резултати повечето юноши (78.9%) считат медиите за значим източник 

на информация по отношение на външния вид. Потвърждава се нашето очакване, че 

момичетата преживяват по-силен медиен натиск за притежаване на идеално тяло (t=-3.640, 

p<0.001) и считат медиите за по-значим източник на информация за външния вид (t=-

4.866, p<0.001) спрямо момчетата, както и че наднорменото тегло при момичетата 

предпоставя преживяването на по-силен медиен натиск (F=7.075, p=0.001)  в сравнение с 

нормалното или поднорменото тегло. 

По отношение на приемането на медийните идеали за тяло се установи, че те са 

приети от повечето юноши. В средна или висока степен общият социокултурен (слабият) 

идеал е приет от 70.7% от момичетата и 59.0% от момчетата, а атлетичният идеал е приет в 

средна или висока степен от 48.5% от момичетата и 71.0% от момчетата. Очаквано моми-

четата приемат в по-висока степен слабия идеал (t=-5.104, p<0.001), а момчетата – атлетич-

ния идеал (t=5.912, p<0.001). Както предполагахме, по-висока степен на приемане на ме-

дийните идеали за тяло се наблюдава (при момичетата) в по-късното юношество (атлети-

чен идеал: F=5.068, p=0.007) и при наднормено тегло (слаб идеал: F=2.510, p=0.083).  

 

2. Влияние на медиите върху образа за собственото тяло 

Влиянието на възприемания медиен идеал върху субективния идеал за тяло на 

юношите е проучено като съответствие между медийните и субективните идеали, като 

корелации между тях и като способност на възприемания медиен идеал за тяло да пред-

скаже субективния идеал за тяло на юношата. Анализът на несъответствията между медий-

ния и субективния идеал за тяло показа съвпадение при почти половината от момичетата, 

при две трети от момчетата по отношение на пълнотата и при половината от момчетата по 

отношение на мускулатурата. При момичетата субективният идеал за тяло е малко по-

пълен от медийния идеал за тяло, т.е. формираният субективен идеал за тяло се оттласква 

от крайната слабост на социокултурния идеал за женско тяло към нормално и по-здраво-

словно тегло, което може би е свързано с повишеното обществено внимание към проблема 

за ефектите на анорексичния идеал в последните години. Средно за момчетата субектив-



ният идеал за тяло е малко по-слаб и съвсем малко по-мускулест от медийния идеал за тя-

ло, т.е., при тях субективният идеал е малко по-абсолютизирана версия на медийния идеал. 

Възприеманите медийни идеали за тяло корелират с и са предиктори на субективните иде-

али за тяло, като с нарастване на пълнотата и/или мускулатурата на медийните идеали за 

тяло нарастват и пълнотата и/или мускулатурата на субективните идеали за тяло (табл. 19). 

Таблица 19. Влияние на възприемания медиен идел за тяло върху субективния идеал за тяло при 
момичетата и момчетата (линеен регресионен анализ) 

 В t p R
2
 

Момичета .507 11.147 .000 .298 

Момчета - пълнота .267 5.251 .000 .090 

Момчета - мускулатура .225 3.998 .000 .054 

  

Табл. 23 и Табл. 24. Влияние на медийните фактори върху образа за тялото при момичетата и 

момчетата (линеен регресионен анализ) 
 

М
О
М
И
Ч
ЕТ
А

 

Независими променливи Вeta t p R
2
 

Неудовлетвореност от собственото тяло* 
Възприеман медиен натиск -.075 -1.067 .287 .107 
Приемане на общия социокултурен идеал --..227744  --33..551122  ..000011  
Приемане на атлетичния идеал -.061 -.897 .371 

Самооценка на общата удовлетвореност от тялото** 
Възприеман медиен натиск --..115588  --22..119955  ..002299  .111 
Приемане на общия социокултурен идеал --..224422  --33..001166  ..000033  
Приемане на атлетичния идеал -.011 -.165 .869 

Придаване на значимост на телесния Аз 
Възприеман медиен натиск ..114477  22..009944  ..003377  .154 
Приемане на общия социокултурен идеал ..332200  44..220000  ..000000  
Приемане на атлетичния идеал -.016 -.241 .810 

Изпитвани емоции към тялото 
Възприеман медиен натиск ..223399  33..662200  ..000000  .240 
Приемане на общия социокултурен идеал ..330011  44..116666  ..000000  
Приемане на атлетичния идеал .083 1.324 .187 

 

*Отрицателна величина (желание за отслабване) 

**Ниски стойности – неудовлетвореност, високи - удовлетвореност 
 

М
О
М
Ч
ЕТ
А

 

Независими променливи Вeta t p R
2
 

Самооценка на общата удовлетвореност от тялото** 
Възприеман медиен натиск --..114411  --11..999944  ..004477  .069 
Приемане на общия социокултурен идеал --..119900  --22..222288  ..002277  
Приемане на атлетичния идеал .027 .388 .698 

Придаване на значимост на телесния Аз 
Възприеман медиен натиск ..115599  22..223344  ..002266  .132 
Приемане на общия социокултурен идеал .105 1.228 .220 
Приемане на атлетичния идеал ..221166  33..005577  ..000022  

Изпитвани емоции към тялото 
Възприеман медиен натиск ..224433  33..446644  ..000011  .072 
Приемане на общия социокултурен идеал .054 .641 .522 
Приемане на атлетичния идеал -.022 -.306 .760 

 

 



Резултатите по отношение на влиянието на медийния натиск и приемането на 

медийните идеали върху образа за собственото тяло установи, че и при двата пола с 

нарастване на медийния натиск и на степента на приемане на идеалите за тяло се повишава 

неудовлетвореността от тялото, придава се по-висока значимост на телесния Аз и се 

изпитват по-негативни емоции към тялото (табл. 23 и табл. 24). Проведените анализи по 

отношение на поведенческия компонент на образа за собственото тяло също показват, в 

потвърждение на направените хипотези, че с нарастване на медийния натиск и на степента 

на приемане на идеалите за тяло вероятността за ангажиране в посочените поведения се 

повишава (табл. 26). Така хипотезата ни, че медиите оказват значимо влияние в посока на 

формирането на по-негативна нагласа към собственото тяло, се потвърждава. 

Таблица 26. Влияние на медийните фактори върху поведенията, насочени към отслабване, при 
момичетата и момчетата (бинарен логистичен регресионен анализ) 
 

Независими променливи 
Момичета Момчета 

В Sig. Exp (B) В Sig. Exp (B) 

Умерена диета 
Възприеман медиен натиск ..006688  ..002277  11..007700  ..006666  ..003388  11..006688  
Приемане на общия социокултурен идеал .029 .338 1.029 .048 .215 1.049 
Приемане на атлетичния идеал ..111166  ..001199  11..112233  -.010 .864 .991 

Строга диета 
Възприеман медиен натиск .046 .155 1.047 .074 .112 1.076 
Приемане на общия социокултурен идеал .038 .303 1.039 -.024 .682 .976 
Приемане на атлетичния идеал ..111166  ..004411  11..112233  .073 .396 1.076 

Препарати за отслабване 
Възприеман медиен натиск .005 .899 1.005 .052 .305 1.054 
Приемане на общия социокултурен идеал ..009933  ..004411  11..009977  .013 .850 1.013 
Приемане на атлетичния идеал .049 .473 1.050 -.050 .610 .951 

Гладуване 
Възприеман медиен натиск -.010 .770 .990 ..009922  ..003366  11..009966  
Приемане на общия социокултурен идеал .062 .112 1.064 .049 .412 1.050 
Приемане на атлетичния идеал ..114433  ..001144  11..115544  .011 .905 1.011 

Фитнес за  добра форма 
Възприеман медиен натиск .062 .069 1.064 -.065 .053 .937 
Приемане на общия социокултурен идеал -.025 .448 .976 .077 .061 1.080 
Приемане на атлетичния идеал ..117733  ..000033  11..118899  .017 .755 1.017 

Фитнес за мускулна маса 
Възприеман медиен натиск -.015 .794 .985 -.042 .172 .959 
Приемане на общия социокултурен идеал -.095 .150 .909 .047 .185 1.048 
Приемане на атлетичния идеал ..224477  ..001100  11..228800  ..110099  ..003300  11..111155  

Спорт 
Възприеман медиен натиск .030 .337 1.031 --..007744  ..003388  ..992299  
Приемане на общия социокултурен идеал -.045 .150 .956 -.024 .591 .976 
Приемане на атлетичния идеал ..112288  ..001188  11..113377  ..116622  ..001166  11..117755  

 

 



3. Личностните особености като модератор на медийното влияние върху 

образа за собственото тяло  

Проведените анализи потвърдиха, че личностните особености функционират като 

модератори на медийното влияние върху образа за собственото тяло и при двата пола.  

Изследването на личностните особености като модератори на влиянието на 

медийния идеал върху субективния идеал за тяло установи статистически значима 

модерация на самооценката и екстраверсията, но само при момичетата. Както 

предположихме, способността на медийния идеал да влияе върху формирането на слаб 

субективен идеал за тяло е най-висока при ниска самооценка и висока интроверсия (табл. 

25). Колкото по-интровертно е момичето и не комуникира с други социални агенти, 

толкова по-голям е потенциалът на медиите да му влияят по отношение на формирането на 

субективния му идеал за тяло. С колкото по-ниска обща самооценка е то, толкова повече 

медиите са в състояние да го убедят в достойнствата на слабото тяло като атрибут на 

жената, който й гарантира привлекателност и й придава стойност в очите на другите. 

Таблица 25. Статистически значими модерирани ефекти на възприемания медиен идеал върху 
субективния идеал за тяло при момичетата (интеракции между независима променлива и 
модератор в линеен регресионен модел) 

Модератор (стойности) b t p 
Значим ефект 
при стойности 
на модератора 

Самооценка .0177 2.0207 .0443 При всички 

стойности  при 10 точки .3395 3.5228 .0005 
 при 24 точки .5875 9.5698 .0000 
 при 38 точки .8355 4.9593 .0000 
Екстраверсия -.0227 -3.6571 .0003 При всички 

стойности  при 13 точки 1.0804 6.8211 .0000 
 при 31.5 точки .6609 11.4123 .0000 
 при 50 точки .2414 2.7093 .0072 

  

Анализът на личностните особености като модератори на влиянието на медий-

ния натиск и приемането на медийните идеали върху когнитивния и афективен образ 

за тялото установи, че медийното влияние в посока на формиране на по-негативна нагласа 

към собственото тяло е най-силно при ниска самооценка, нисък ориентиран към Аза и 

социално предписан перфекционизъм, ниска екстраверсия, висока емоционална 

стабилност, ниска доброжелателност, ниска съзнателност и нисък интелект.  

Направените хипотези се потвърждават по отношение на самооценката, 

екстраверсията, доброжелателността, съзнателността и интелекта, но противоречат на 

допусканията ни по отношение на перфекционизма и емоционалната стабилност. 



Възможно е при юношите с ниска склонност да полагат големи усилия и да си поставят 

твърде високи цели сблъсъкът с трудно постижимия идеал за тяло да ги плаши и да 

засилва убеждението им, че не могат да го постигнат, като така допринася за формирането 

на по-негативна нагласа към собственото тяло. По отношение на високата емоционална 

стабилност е получен само един подобен резултат, но той се потвърждава при 

изследването на поведенческия компонент на нагласата към собственото тяло, при който 

високата емоционална стабилност вероятно е предпоставка за успешното осъществяване 

на предприетото поведение и постигане на промяна в размерите или формата на тялото.  

Таблица 26. Статистически значими модерирани ефекти на приемането на общия социокултурен 
идеал за тяло върху измерения на образа за собственото тяло при момичетата (интеракции 
между независима променлива и модератор в линеен регресионен модел) 

Модератор  
(стойности) 

b t p 
Значим ефект 
при стойности 
на модератора 

Неудовлетвореност от собственото тяло* 
Самооценка -.0045 -2.0296 .0434 ≥13.4348 

 при 14.2 точки -.0408 -2.2895 .0228 
 при 25.4 точки -.0917 -4.7086 .0000 
 при 38 точки -.1490 -3.3704 .0009 

Придаване на значимост на телесния Аз 
Ориентиран към Аза 
перфекционизъм 

-.0203 -2.7733   .0059 ≤31.9279 

 при 7 точки .6367 4.6152 .0000 
 при 18.2 точки .4097 6.2658 .0000 
 при 29.4 точки .1827 3.3835 .0008 

  

Таблица 27. Статистически значими модерирани ефекти на приемането на атлетичния идеал за 
тяло върху измерения на образа за собственото тяло при момичетата (интеракции между 
независима променлива и модератор в линеен регресионен модел) 

Модератор  
(стойности) 

b t p 
Значим ефект 
при стойности 
на модератора 

Неудовлетвореност от собственото тяло* 
Интелект/въображение .0080 2.0446 .0418 ≤40.4011 
 при 17 точки -.2451 -.30233 .0027 
 при 28.5 точки -.1524 -3.4895 .0002 
 при 40.1 точки -.0597 -2.0934 .0372 

Изпитвани емоции към тялото 
Есктраверсия -.0373 -2.0682 .0395 ≤46.6248 
 при 13 точки 1.6821 3.6083 .0004 
 при 24.1 точки 1.2680 4.4876 .0000 
 при 33.3 точки .9230 5.6684 .0000 
 при 44.4 точки .5089 2.6826 .0077 

* Неудовлетвореността от тялото е отрицателна величина, тъй като отразява 
желанието на момичетата за отслабване  

В табл. 26 и табл. 27 са представени част от резултатите от проведените анализи 

при момичетата, в които се разкрива модериращата функция, като най-високо медийно 



влияние в посока на формиране на по-висока неудовлетвореност от тялото, придаване на 

по-висока значимост на телесния Аз и изпитване на по-негативни емоции към тялото се 

осъществява при ниска самооценка, нисък ориентиран към Аза перфекционизъм, нисък 

интелект и интроверсия. 

В табл. 29 са представени някои резултати от проведените анализи при момчетата, в 

които се разкрива модериращата функция, като най-високото медийно влияние в посока на 

формиране на по-висока неудовлетвореност от мускулатурата и общо от тялото и 

изпитването на по-негативни емоции към тялото се осъществява при нисък ориентиран 

към Аза и социално предписан перфекционизъм, при висока емоционална стабилност, 

ниска доброжелателност, ниска съзнателност и интроверсия. 

Таблица 29. Статистически значими модерирани ефекти на приемането на атлетичния идеал за 
тяло върху измерения на образа за собственото тяло при момчетата (интеракции между 
независима променлива и модератор в линеен регресионен модел) 

Модератор       
(стойности) 

b t p 
Значим ефект 
при стойности 
на модератора 

Неудовлетвореност от собственото тяло - мускулатура 
Ориентиран към Аза 
перфекционизъм 

-.0072 -2.4007 .0171 ≤23.5813 

 при 5 точки .1753 2.7565 .0063 
 при 14 точки .1104 2.8319 .0050 
 при 23 точки .0454 2.1258 .0345 
Социално предписан 
перфекционизъм 

-.0091 -2.1748 .0306 ≤16.4105 

 при 4 точки .1553 2.6189 .0094 
 при 10 точки .1005 2.7285 .0068 
 при 16 точки .0456 2.1129 .0356 
Емоционална стабилност .0055 2.0667 .0397 ≥32.6737 
 при 34.4 точки .0494 2.4187 .0162 
 при 42.2 точки .0926 2.9464 .0035 
 при 50 точки .1359 2.7531 .0063 

Самооценка на общата удовлетвореност от тялото* 
Доброжелателност .0059 2.3942 .0174 ≤33.7828 
 при 15 точки -.1528 -2.6663 .0082 
 при 23.7 точки -.1009 -2.6759 .0079 
 при 32.5 точки -.0491 -2.1949 .0291 
Съзнателност .0062 2.6036 .0098 ≤30.5071 
 при 13 точки -.1471 -3.0226 .0028 
 при 20.4 точки -.1010 -3.0486 .0025 
 при 29.6 точки -.0435 -2.1981 .0288 

Изпитвани емоции към тялото 
Екстраверсия -.0428 -2.1535 .0322 ≤31.4937 
 при 14 точки 1.1026 2.3253 .0209 
 при 23 точки .7171 2.3207 .0211 
 при 30.2 точки .4087 2.0929 .0374 

* Ниските стойности на самооценката на общата удовлетвореност от тялото означават 
неудовлетвореност, а високите стойности – удовлетвореност от собственото тяло 

 



Установи се, че по отношение на поведенческия компонент на нагласата към 

собственото тяло при момичетата, но особено при момчетата, се наблюдават някои 

противоречия в личностните особености като модератори на медийното влияние.  При 

момичетата те са по отношение на съзнателността, а при момчетата - по отношение на 

доброжелателността, съзнателността, интелекта, емоционалната стабилност и 

перфекционизма. Анализът показва, че при поведенията, пряко свързани с постигането на 

доминиращия идеал за тяло, модериращата роля на личностните особености е аналогична 

на наблюдаваната при когнитивния и афективния образ за тялото. Противоречия се 

откриват по отношение на поведения, които не са пряко свързани с идеала за тяло. 

Например при  момчетата това са поведенията, свързани не толкова с постигането на 

идеала за тяло, а с общо по-добрата физическа форма и здраве (като спорта) или с  

желанието за сериозно отслабване (като строга диета, гладуване или предизвикано 

повръщане). 

В табл. 31 и табл. 32 са показани част от резултатите от проведените анализи при 

момичетата, в които се разкрива модериращата функция на ориентирания към Аза и 

социално предписания перфекционизъм, на емоционалната стабилност, интелекта и 

съзнателността. Докато повечето резултати са в съгласие с общите тенденции, при приема 

на анаболни стероиди, който не е пряко свързан с женския идеал за тяло, се наблюдава 

обратният резултат – по-висока вероятност за прием на стероиди в резултат на медийното 

влияние при висока съзнателност. Това може би е свързано със заниманията на тези 

момичета със спорт и с мотивацията им за постигане на високи успехи в спорта. 

Таблица 31. Статистически значими модерирани ефекти на възприемания медиен натиск върху 
поведенческите стратегии за промяна на тялото при момичетата (интеракции между независима 
променлива и модератор в бинарен логистичен регресионен модел) 

Модератор   
(стойности) 

b z p 
Значим ефект 
при стойности 
на модератора 

Умерена физическа активност 
Социално предписан 
перфекционизъм 

-.0151 -2.2348 .0254 ≤21.0001 

 при 4 точки .3280 2.8100 .0050 
 при 12.4 точки .2010 3.0896 .0016 
 при 20.8 точки .0739 2.0507 .0403 
Емоционална стабилност .0130 3.2862 .0010 ≥20.8934 
 при 22 точки .0937 2.2916 .0219 
 при 38 точки .3022 3.7497 .0002 
 при 50 точки .4586 3.6957 .0002 

 

 



Таблица 32. Статистически значими модерирани ефекти на приемането на общия социокултурен 
идеал за тяло върху поведенческите стратегии за промяна на тялото при момичетата 
(интеракции между независима променлива и модератор в бинарен логистичен регресионен 
модел) 

Модератор   
(стойности) 

b z p 
Значим ефект 
при стойности 
на модератора 

Препарати за отслабване 
Ориентиран към Аза 
перфекционизъм 

-.0124 -1.9843 .0472 ≤27.1081 

 при 7 точки .3216 2.6444 .0082 

 при 16.8 точки .2001 3.0516 .0023 

 при 26.6 точки .0785 2.1710 .0299 
Интелект/въображение -.0119 -2.2460 .0247 ≤38.9534 
 при 17 точки .3334 2.9319 .0034 
 при 28.5 точки .1962 3.3230 .0009 
 при 38.4 точки .0785 2.1510 .0315 

Анаболни стероиди 
Съзнателност -.0332 -2.5251 .0121 ≤20.9076 

≥47.2827  при 15 точки -.4825 -2.2295 .0258 
 при 20.2 точки -.3649 -1.9973 .0458 
 при 48.2 точки .2619 2.0740 .0381 
 при 50 точки .3010 2.2510 .0244 

 
 

В табл. 34, табл. 35 и табл. 36 са представени част от резултатите от проведените 

анализи при момчетата, като са представени само поведения, пряко свързани с мъжкия 

идеал за средно слабо мускулесто тяло. Резултатите илюстрират модериращата функция, 

като са в съгласие с общата тенденция за най-високо медийно влияние при висока 

емоционална стабилност,  ниска доброжелателност, ниска съзнателност, интроверсия и 

нисък социално предписан перфекционизъм. 

Таблица 34. Статистически значими модерирани ефекти на възприемания медиен натиск върху 
поведенческите стратегии за промяна на тялото при момчетата (интеракции между независима 
променлива и модератор в бинарен логистичен регресионен модел) 

Модератор   
(стойности) 

b z p 
Значим ефект 
при стойности 
на модератора 

Протеини/аминокиселини 
Емоционална стабилност .0094 2.2121 .0270 ≥35.2163 
 при 38.3 точки .0890 2.3405 .0193 
 при 50 точки .1985 2.4708 .0135 
Доброжелателност -.0110 -2.5209 .0117 ≤33.6521 
 при 15 точки .2646 2.8082 .0050 
 при 23.7 точки .1684 2.8465 .0044 
 при 32.5 точки .0723 2.2481 .0246 
Съзнателност -.0074 -2.0428 .0411 ≤26.8361 
 при 13 точки .1666 2.3095 .0209 
 при 24.1 точки .0846 2.1862 .0288 

 

 



Таблица 35. Статистически значими модерирани ефекти на приемането на общия социокултурен 
идеал за тяло върху поведенческите стратегии за промяна на тялото при момчетата (интеракции 
между независима променлива и модератор в бинарен логистичен регресионен модел) 

Модератор   
(стойности) 

b z p 
Значим ефект 
при стойности 
на модератора 

Умерена диета 
Екстраверсия -.0083 -2.0749 .0380 ≤36.7980 
 при 14 точки .2432 2.5843 .0098 
 при 24.8 точки .1531 2.8365 .0046 
 при 35.6 точки .0631 2.3151 .0206 

 

 

Таблица 36. Статистически значими модерирани ефекти на приемането на атлетичния идеал за 
тяло върху поведенческите стратегии за промяна на тялото при момчетата (интеракции между 
независима променлива и модератор в бинарен логистичен регресионен модел) 

Модератор     
(стойности) 

b z p 
Значим ефект 
при стойности 
на модератора 

Фитнес за мускулна маса 

Социално предписан 
перфекционизъм 

-.0212 -2.1784 .0294 ≤19.3805 

 при 4 точки .4230 2.9761 .0029 
 при 11.2 точки .2703 3.4055 .0007 
 при 18.4 точки .1175 2.4896 .0128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

В резултат на проведеното изследване беше потвърдено влиянието на медиите в 

посока на формиране на по-негативна нагласа към собственото тяло, включително по 

отношение на поведенията, насочени към промяна на тялото в посока на идеала, и при 

двата пола. Посоченото влияние илюстрира психологическия механизъм на 

интернализация, при който медийният идеал за тяло не просто се възприема, осъзнава и 

оценява като ценност, но и започва да се приема все повече като собствен идеал за тяло и 

става част от идеалния телесен Аз, който индивидът е мотивиран да постигне. 

Посредством този механизъм се осъществява връзка между обективната медийна реалност 

и Аз-образа и идентичността, като определени аспекти на обективното медийно 

съдържание могат да се превърнат в интегрални компоненти на Аз-концепцията. 

Анализът на получените резултати показа, че личностните особености самооценка, 

перфекционизъм и Големите пет фактора функционират като модератори на медийното 

влияние върху образа за собственото тяло и при двата пола. Обособяват се групи от 

юноши с определени личностни диспозиции, които са по-податливи на медийното влияние 

и са в по-висок риск за развиване на негативна нагласа към собственото тяло, както и за 

ангажиране в поведения, насочени към постигане на идеално тяло. Това са юношите с 

ниска самооценка, нисък ориентиран към Аза и нисък социално предписан 

перфекционизъм, ниска екстраверсия, висока емоционална стабилност, ниска 

доброжелателност, ниска съзнателност и нисък интелект. Във връзка с поведенческия 

компонент на нагласата към собственото тяло се наблюдават някои единични резултати, 

противоречащи на тези общи тенденции, свързани със съдържанието на конкретното 

поведение и наличието на пряка и определяща връзка на поведението с доминиращия 

социокултурен идеал. 

При поведенческия компонент в определени случаи е установено медийно влияние 

в посока на намаляване на вероятността за ангажиране с дадено поведение, насочено към 

промяна на тялото, както и случаи, в които посоката на медийното влияние върху 

поведенията е различна при ниски и при високи стойности на определена личностна 

особеност, т.е. ефектът на медиите върху поведението на юношите може да е 

противоположен в зависимост от техните личностни диспозиции. 



Различните проявления на личностните особености като модератори на медийното 

влияние върху измеренията на образа за собственото тяло са свързани до голяма степен с 

фактори като пола на изследваните лица, пътищата, посредством които се осъществява 

медийното влияние, специфичното измерение на образа за собственото тяло и връзката на 

конкретните поведения за промяна на тялото със социокултурния идеал. Беше установено, 

че при момичетата по-рядко има модерирани медийни ефекти с по-ограничен кръг от 

личностни модератори, а медийното влияние върху образа за собственото тяло е по-силно 

и по-всеобхватно. Т.е., медиите имат много по-генерализирано влияние общо върху 

момичетата, докато при момчетата по-често съществуват определени условия като 

наличието на личностни диспозиции, предразполагащи към и усилващи негативното 

медийно влияние върху образа за собственото тяло. 

Полът, възрастта и актуалното телесно тегло показаха значимостта си като 

индивидуални фактори, предразполагащи развиването на по-негативна нагласа към 

собственото тяло. Полът и актуалното телесно тегло са значими също като индивидуални 

фактори, предпоставящи по-голяма или по-малка значимост на медиите като източник за 

формиране на образа за тялото.  

Посочените резултати имат пряко отношение към социалната практика и 

превенцията на негативната нагласа към собственото тяло и свързаните с нея разстройства 

на храненето, мускулна дисморфия и злоупотреба с вещества като анаболни стероиди. 

Доказаната значима роля на медиите утвърждава необходимостта от регламентиране на 

медийните послания, свързани с идеалното тяло (особено отправените към юношеска 

аудитория), което вече е направено в редица страни по света. Детайлното разкриване на 

индивидуалните различия показа, че определени индивиди и групи са в по-висок риск от 

развиването на негативна нагласа към собственото тяло и свързаните с нея разстройства, 

особено във връзка с медийното влияние, което налага необходимостта при разработване 

на програми за превенция, както и при индивидуално психологическо консултиране, да се 

обърне специално внимание на рисковете, както и да се отчетат специфичните 

потребности на юношите в зависимост от техния пол, възраст, актуално телесно тегло и 

личностни особености.  

 



СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Изведен е комплексен обяснителен модел за формирането на интегралния образ за 

собственото тяло под въздействието на медиите. Той дава възможност за 

идентифициране на множеството психологически канали, по които се осъществяват 

деструктивните въздействия на медиите, и за разкриване на регулативната роля на 

базисните индивидуални/личностни особености. 

2. Разширено е познанието за значимостта на пола, възрастта и актуалното телесно тегло 

като индивидуални фактори, предразполагащи развиването на по-негативна нагласа към 

собственото тяло под влияние на медиите.  

3. Доказана е роля на базисните личностни особености като модератори на медийното 

влияние върху образа за собственото тяло. Установена е повишена податливост на 

медийното влияние на юношите с ниска самооценка, нисък ориентиран към Аза и нисък 

социално предписан перфекционизъм, ниска екстраверсия, висока емоционална 

стабилност, ниска доброжелателност, ниска съзнателност и нисък интелект. 

4. Адаптирани за български условия с юношеска извадка са кратки версии на следните 3 

метода: Скала „Загриженост за теглото и формата на тялото“ (Davis, 1996); Въпросник 

„Социокултурни нагласи към външния вид – ревизия 3“ (Thompson, Van den Berg, 

Roehrig, Guarda & Heinberg, 2004); Скала „Мултидименсионален перфекционизъм“ 

(Hewitt & Flett, 1991). Разработен е авторски въпросник за оценка на поведенческия 

компонент на образа за собственото тяло, включващ 13 най-разпространени поведения, 

насочени към постигането на идеално тяло. 

5. Разкрито е деструктивното влияние на медиите в посока на формирането на общо 

негативна нагласа към собственото тяло и ангажирането в поведения, насочени към 

постигането на идеално тяло. Изведените в това отношение закономерности могат да 

подпомогнат психологичната практика при създаването на съответни програми за 

превенция и индивидуалното психологично консултиране, както и да съдействат за 

оптимизиране регулацията на насочените към юношеска аудитория медийни послания, 

свързани с красотата и идеалното тяло. 
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