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РЕЗЮМЕТА НА ОСНОВНИ ПУБЛИКАЦИИ 

на гл. ас. д-р Ергюл Таир, ИИНЧ - БАН 

 

 

І. Монография 

Таир, Е. (2011). Лицата на щастието. Личностни, професионални и 

междукултурни различия в психичното благополучие. ИИНЧ-БАН, ЕМАЙВИ Консулт, 

С., стр. 188. 

 

Монографията е посветена на вечната тема за щастието, която провокира 

човешките търсения от хилядолетия. Налице са различни философски виждания, 

изследователски модели и експериментални подходи, които попълват пъзела от знания 

по темата. Възможностите за анализ на щастието са толкова много, колкото са и 

ангажираните с него страни.  

Настоящата книга прави опит да интегрира част от съществуващите насоки в 

изследванията и да отговори на някои от въпросите, които са свързани със същността 

на този вечен въпрос. Интересът е насочен към преживявания като ентусиазъм или 

отпуснатост, интерес или скука, спокойствие или напрежение и т.н. Включват се и 

преценките, които индивидът има за цялостния си живот, а и за определени аспекти от 

него като работата, например. Проучват се широк кръг обстоятелства – от личностни до 

социални, които са в основата на щастието, удовлетвореността или тяхната липса. 

Проследява се влиянието на личността чрез нейните диспозиции и ценности върху 

настроенията и оценките както и обстоятелствата, при които хората е по-вероятно да 

изпитват щастие. Обективни характеристики на средата като предоставяне на подкрепа 

и помощ или на обществото като заетост или безработица, социално равенство или 

неравенство, здраве или болест са също част от анализа на благополучието. Интересът 

на монографията е насочен както към субективните измерения на щастието, така и към 

по-широките въздействия на културата. Акцентът е както върху преживяванията в 

личния живот, така и тези в професията или в по-широката социална среда.  

В първа глава анализът обхваща субективното усещане за благополучие. 

Акцентът е върху преживяванията и когнитивната оценка за цялостна удовлетвореност 

от живота. Проследени са множество изследвания, които установяват влиянието на 

индивидуални особености като пол, възраст, семеен статус и др., но също и 
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въздействието на личностни черти като екстраверсия, невротизъм, съзнателност и 

доброжелателност. Проучени са както детерминантите на жизнената удовлетвореност, 

така и нейната динамика в определен период от време. Анализирани са и връзките 

между субективното благополучие и психичното здраве.  

Представени са и резултатите от собствени изследвания, проведени през 

периода 2007-2010 г., които водят до широко констатираното заключение, че личността 

е значим предиктор на субективното усещане за благополучие. Може да се 

конкретизира, че в нашия случай личността има по-съществено влияние върху 

афективния компонент на благополучието, докато въздействието върху когнитивния 

компонент е по-слабо. Следователно, афективното благополучие и жизнената 

удовлетвореност са два отделни компонента на СУБ, отразяват различни негови 

аспекти и допринасят независимо за цялостното субективно благополучие. По този 

начин резултатите, констатирани за единия от компонентите не могат да се 

генерализират за другия или за цялостния конструкт и е желателно тяхното 

самостоятелно измерване.  

Класическите детерминанти на благополучието – екстраверсия и емоционална 

стабилност определят в най-голяма степен вариациите в афективния компонент. 

Съчетанието на емоционална стабилност и екстраверсия е решаващо за негативния 

афект, докато позитивния афект се детерминира най-вече от дименсията екстраверсия. 

Съществено влияние върху вариациите в когнитивния компонент има предимно 

екстраверсията, докато ефектът от доброжелателност и съзнателност е по-ограничен. В 

същото време, жизнената удовлетвореност остава стабилна за определен период от 

време, което в значителна степен се определя от връзките й с личностните черти.  

Има множество начини за постигане на щастие и според резултатите от 

проведеното изследване важна роля играе личностната дименсия екстраверсия.  

Полученият резултат подкрепя тезата на редица изследователи, че екстраверсията е 

сред най-значимите предиктори на благополучието и оказва директно влияние върху 

щастието. От друга страна, съществена роля за негативните афекти в индивидуалното 

преживяване на благополучие има емоционалната стабилност и по-точно негативния 

край, определян като невротизъм.  

Посочените две личностни черти определят както тенденциите за преживяване 

на негативни и позитивни афекти, така и интерпретацията на събитията по определен 

начин, който почти не търпи промяна при различните жизнени ситуации. Повечето 

теории, които обясняват връзката между личност и щастие се фокусират върху 
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директните въздействия, които личността упражнява. Възможно е все пак, част от 

въздействията да са индиректни или личността да опосредства влиянието на 

определени жизнени събития. Доказателство в тази насока е и липсата на значимо 

директно въздействие от страна на личностните особености върху жизнената 

удовлетвореност. Вероятно, личностните черти опосредстват влиянието на други 

значими фактори върху оценката за цялостна удовлетвореност от живота. 

Втора глава е посветена на професионалното благополучие, измерено чрез 

емоциите и удовлетвореността от работата. Въведени са два основни подходи към 

професионалното благополучие. Първият акцентира върху организационното здраве и 

проследява връзките между значими личностни и трудови характеристики, между 

благополучие, умора и изпълнение. Докато вторият подход, означен като афективно 

професионално благополучие, оценява позитивните и негативните преживявания в 

работата, както и някои аспекти на психичното здраве.  

Именно този втори подход е в основата на няколкото проведени от автора 

емпирични изследвания в периода 2007-2010 г., които извеждат ролята на конкретни 

личностни и трудови характеристики за благополучието в работата. Адаптирани са 

също така методи за измерване на афективно професионално благополучие и някои 

аспекти на психично здраве. Изложени са техните основни психометрични 

характеристики. В отделни изследвания са проследени различията в афективното 

благополучие и психичното здраве при различни групи заети и безработни лица. В 

самостоятелно изследване са изучени някои от аспектите на удовлетвореността в 

работата на учителите от средното образование. Изведени са конкретни предложения, 

които могат да повишат професионалното благополучие и качеството на изпълнение в 

труда. 

Получените резултати в тази глава могат да се обобщят в няколко насоки. 

Първо, налице са два основни елемента в професионалното афективно благополучие – 

позитивен и негативен афект, които имат своите специфични детерминанти. 

Личностните особености (екстраверсия и емоционална стабилност) и трудовите 

характеристики (подкрепящ организационен климат и контрол в работата) оказват 

съществено влияние върху позитивния афект на професионалното благополучие. 

Единствен значим предиктор сред личностните черти за негативния афект на 

професионалното благополучие е невротизмът, докато влиянието на измерваните две 

трудови характеристики е съществено върху негативните преживявания в работата. 
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Второ, получените резултати предоставят подкрепа за ситуационни и 

диспозиционни детерминанти на когнитивния елемент на професионалното 

благополучие, т.е. удовлетвореността от труда. Подкрепящият организационен климат 

и контролът в работата значимо повишават удовлетвореността от определени аспекти 

на труда като заплащане и награди. Диспозиционните фактори имат по-ограничено 

влияние. Личностната черта съзнателност спомага за повишаване на позитивните 

усещания от извършената работа, докато доброжелателността снижава 

удовлетвореността от наградите, които се получават в труда.  

Трето, предоставянето на контрол в работата и подкрепящият организационен 

климат повишават значително както афективната, така и когнитивна дименсия на 

професионалното благополучие.  

Четвърто, афективното благополучие в съчетание с определени личностни черти 

(екстраверсия, сътрудничество) съществено влияние върху психичното здраве на 

личността в труда. Позитивните емоции повишават усещането за професионална 

компетентност и увереност, докато негативните емоции са предпоставка за 

професионално изтощение и умора. 

Пето, благополучие и психично здраве се различават в зависимост от 

професионални сфери на заетост. Негативните афекти и професионалното изтощение са 

по-характерни за учителите, докато професионалната компетентност и позитивните 

емоции са по-характерни за административните служители. 

В обобщение, различията в детерминантите на позитивните и негативните 

афекти на благополучието от една страна, а от друга – на психичното здраве, 

предполагат прилагането на интервенции, които са съобразени както с личностните 

особености, така и с трудовите характеристики. 

В трета глава се разглеждат междукултурните различия в благополучието. 

Описани са основните подходи към качеството на живот, които анализират 

благополучието на субективно и национално ниво. Откроени са тенденциите при 

отделните култури в резултат на множеството проведени сравнителни изследвания. 

Специално място е отделено на България в плана на кроскултурните проучвания. 

Изложени са резултатите от сравнително изследване, проведено от автора през 

2010 г. върху отделни аспекти от благополучието на студенти от две специалности 

(Психология и Бизнес администрация) в България, Аржентина и Финландия. 

Анализирани са връзките между благополучие, ценностни ориентации и 

конгруентност. Като цяло резултатите представят съществени различия в психичното 
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благополучие на студентите от трите страни в зависимост от съответствието между 

личните и културните предпочитания. Конгруентността на ценностите се свързва с по-

високи нива на психосоциално благополучие, удовлетвореност от живота и позитивни 

взаимоотношения с другите.  

По-конкретно, резултатите представят, че българските студенти споделят 

ценности, свързани със себеутвърждаване и отвореност към нов опит. Аржентинските 

студенти декларират ориентация към доброжелателност и конформност, докато 

ценностния профил на студентите във Финландия зависи от субкултурата. Студентите 

по педагогика представят ценности, които свидетелстват за себетрансцендентни 

ориентации, а бизнес студентите - свързани с хедонизъм и себенасоченост.  

Проследяването на различията в психичното благополучие изведе интересни 

тенденции. Оказва се, че най-щастливи са студентите по педагогика във Финландия, а 

най-нещастни – тези по Бизнес администрация, отново във Финландия. Българските 

студенти от бизнес специалностите също показват относително високи нива на 

благополучие и не само се доближават до финландските си колеги от педагогическите 

специалности, но демонстрират най-висок резултат в своята субкултура от 

изследваните три страни. Въпреки различията в ценностните предпочитания на 

аржентинските и българските студенти по психология, такива не се констатират по 

отношение на психичното благополучие. Единствено, в съответствие с културната 

норма (доброжелателност, конформност), аржентинските студенти имат най-силна 

идентификация с членовете на групата, към която принадлежат.  

Въз основа на констатираните резултати може да се приеме, че макар 

сравнителните данни от множество кроскултурни изследвания да представят, че 

българите демонстрират ниски нива на позитивни преживявания и удовлетвореност от 

живота, то тази тенденция не е характерна за всички. Българските студенти от бизнес 

специалностите, които имат и по-индивидуалистична ориентация, се доближават до 

средните нива на благополучие, характерни за удовлетворените и щастливи лица в 

Европа. Съдейки по техните резултати и ако можем да ги съотнесем към цялата 

младежка популация, можем да очакваме, че с подобряване на социалните и 

икономическите индикатори, българите ще успеят да преодолеят част от доминиращите 

негативни практики по отношение на преживяванията (завист към постиженията на 

другите, мърморене, негативизъм и др.) и ще успеят да повишат усещането си за 

психично благополучие. 
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II. Съавторство в колективна монография: 

Божинова, Р. Таир, Е. (2011). Обективни и субективни измерения на медийната 

реалност. Психологични аспекти на медийните въздействия. ИИНЧ-БАН, С., 247 стр. 

 

Монографията включва 12 изследвания върху психологичните аспекти на 

връзката индивид – медия, чрез които се прави опит да се изяснят субективните 

измерения на медийната реалност. Анализирано е индивидуалното възприемане на 

конкретни медийни съдържания, отразяващи реално или художествено пресъздадено 

насилие и  различни по характер негативни събития. Отделено е специално място на  

субективната представа на младите хора. 

Първа глава е посветена на медийната среда и връзката й с индивида. Специално 

внимание се отделя на потенциала на медиите за психологично въздействие, както и 

индивидуалната интерпретация на излъчваните от медиите съдържания. Изложени са 

резултатите от емпирично проучване върху тематичните доминанти в медиите, които 

илюстрират обективните и субективните измерения на доминантите. 

Резултатите от проучването доказват, че обективно съществуващите в медиите 

(пресата и телевизията) тематични доминанти и субективно възприеманите доминанти 

са две паралелни измерения, които имат допирни точки, но не се покриват. Индивидът 

има активно отношение към медийните излъчвания, изразено в неговата преценка за 

количественото и емоционалното присъствие на отделните медийни теми или 

съдържания. Субективната представа за тематичните доминанти на телевизията се 

основава, от една страна, на обективни предпоставки като честота на излъчване и 

време, по което е реализирано. От друга страна, тя е съществено повлияна от 

индивидуални особености като пол, възраст, образование, личностна тревожност, т.е. 

от чисто субективни фактори. 

Обективно съществуващите доминати в българските медии в изследвания 

период са с негативна емоционална насоченост, отразяват основно тревожни за човека 

събития; предполагат привличане вниманието на индивида, но в същото време 

допускат провокиране на сериозни негативни преживявания. Според индивидуално 

изразената позиция медийната среда в България в значителна степен превишава 

желаната от индивида степен на представяне на теми като политика, престъпност, 

съобщения за бедствия, катастрофи и др. Значително превишаване на субективната 

норма се отбелязва и при излъчвания на реклами, попфолк, светски живот, 

комерсиални игри и др. В същото време недостиг от гледна точка на индивидуалната 
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норма бележат основно научнопопулярните предавания и съдържанията, свързани с 

култура и изкуство. 

Индивидуалните особености като пол, образование и тревожност оказват 

съществено влияние върху субективната представа за тематичните доминанти на 

телевизията, свързано със съответни различия в интересите на лицата. Индивидът при 

настоящата медийна стратегия в страната възприема най-общо медийната среда като 

носеща преимуществено неприятни преживявания, ограничено според него е наличието 

на приятни, познавателни и интересни неща. Може да се приеме, че това е отражение 

на доминиращите в медиите теми престъпност, политика, инциденти, бедствия и др., 

които съдържат предимно негативни акценти и които според изследваните значително 

превишават желаната от тях степен на излъчване.            

Втора глава анализира психологичните ефекти от излъчваното медийно насилие. 

Изведени са аспектите и механизмите за влияние на медийното насилие. Изложени са 

резултатите от множество констативни изследвания в областта на медийното насилие, 

както и модериращата влияние на медийното насилие. Специално внимание е отделено 

на механизмите за влияние на медийното насилие върху децата. Според 

съществуващите изследвания насилието в медиите и особено показването му по 

телевизията има съществени негативни ефекти, които основно се състоят в 

предизвикването на негативни преживявания, формирането на безразличие и 

толерантност към насилието и в повишаването на агресивността на отделния човек и на 

обществото като цяло.  

Представени са резултатите от три самостоятелни изследвания на авторите, 

които очертават някои особености на влиянието на медийното насилие в зависимост от 

контекста, в който то е включено. Установи се, че медийно съобщение за реално 

извършено убийство, което включва впечатляващо, ярко описание на събитието, 

провокира у възприемащия го, на първо място (непосредствено) конкретни 

емоционални реакции – предимно негативни като безпокойство, страх, ужас, по-малко 

позитивни като вълнение, интерес, а също ясно изразено безразличие. На втори план то 

предизвиква по-широко и обобщено осмисляне на събитието, основно от гледна точка 

на значение му за реалността в страната, което кореспондира с формирането на 

негативни нагласи към нея като цяло. 

Показването на реалистично медийно насилие в контекста на режисирана шоу 

програма (мач по кеч в шоу програмите „Разбиване” и „Първична сила”) според 

изследователските резултати е в състояние да провокира силни емоционални 
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преживявания у момчетата между 6 и 12 години, съпроводени с копиране и пренасяне в 

реалността на екранно представените агресивни модели на поведение. Съществени 

предпоставки за тези ефекти, на първо място, са специфичните идентификационни 

процеси при момчетата в конкретния възрастов период и, на второ място, 

възприемането на медийното изображение като реално случващо се събитие. 

На фона на проследените изследвания се очерта особеното значение на 

възприеманата реалистичност на представяното медийно насилие по отношение на 

възникващите психологични ефекти. Възприемането на едно събитие като реално 

случило се или случващо се в момента е предпоставка за спонтанно възникване на 

подчертано силни преживявания, съответстващи на тона на чутото или видяното на 

екрана в момента. Това се наблюдава както по отношение на коментираното убийство, 

така и по отношение на мачовете по кеч от посочените шоу програми.  

В същото време трябва да се отбележи, че спецификата на психологичния 

„отговор” към медийно представеното събитие е свързана със смесването или 

недостатъчно ясно разграничаване на актуалната от символната реалност.  Част от 

юношите, чувайки за реално извършено убийство, откриват, че актуалното събитие 

прилича на екшън филм, което е свързано с по-слабо изразени негативни 

преживявания, а също е предпоставка за демонстриране на безразличие към реалното 

насилие. Подобно осмисляне на видяното може да бъде резултат от системно 

предлаганите филми с насилие и коментирането на реални случаи с насилие (ярко, 

експресивно описвани и придружени с впечатляващ снимков или филмов материал). 

Според резултатите от изследването е възможно и друг тип смесване, а именно 

на символната с актуалната реалност. Децата от началната училищна възраст 

възприемат символно представения мач по кеч (шоу програма) за реално протичащ 

мач. Това е предпоставка за силни емоционални реакции към случващото се на екрана, 

както и за амбицията на момчетата да пресъздадат видяното, т.е. да овладеят 

агресивните действия на най-силните кечисти. Отсъствието на подобна илюзия или 

нейното премахване чрез информиране, както показва изследването, значително 

снижава наблюдаваните поведенчески реакции при момчетата (важно от гледна точка 

на превенцията). 

Проведените изследвания доказват, че индивидуалните особености (възрастови, 

полови и личностни)  играят ролята на „призма”, през която се възприема медийната 

картина, осмисля се, поставят се определени акценти и се провокират съответни 

преживявания, нагласи и поведение у индивида.  
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По емпиричен път беше доказано, че индивидуалните нагласи към медийното 

насилие са съществена предпоставка за ориентацията към него, а също за спецификата 

на контакта с него. От съществено значение е това, че възрастовите, половите и 

личностните особености специфицират нагласите към насилието в медиите. Според 

нашите изследвания „склонността към агресия” и „търсенето на преживявания” са 

предпоставка за трайно проявяване на позитивни нагласи към насилието в медиите 

(поради стабилността на личностните черти). При това „склонността към агресия” 

повлиява позитивно индивидуалните нагласи към медийното насилие, водени от 

възможността, която то дава за мислено упражняване на определени поведенчески 

модели, вживяване в ролите на агресивния тип герои.  Докато позитивните нагласи към 

медийното насилие, основаващи се на „търсенето на преживявания”, са водени от 

възможността за получаване на по-силни преживявания и забавление. 

Влиянието на медийните излъчвания с насилие върху индивида според 

изследователите се основава на конкретни психологични механизми. Краткосрочните 

ефекти на медийно насилие са свързани основно с моментната емоционалната възбуда 

(активацията) и имитация. Дългосрочните ефекти според съществуващите концепции 

предполагат трайното усвояване на показвани поведенчески сценарии и формиране на 

когнитивно-асоциативна мрежа. 

Трета глава отразява негативните медийни съдържания и тяхното психологично 

въздействие. Проследени са редица изследвания, които са посветени на потенциала за 

въздействие на негативните медийни съдържания. Изведени са и механизмите за 

въздействие както и модериращата роля на негативните медийни съдържания. Отново 

чрез поредица от изследвания са проучени страховите реакции в резултат на негативни 

съдържания, включващи насилие или информация за природни бедствия -

земетресенията на Балканите и в България. В самостоятелно изследване, осъществено в 

три етапа от 2002 до 2004 година са проследени медийните съобщения за негативни 

социални събития или случаят с българските медици в Либия. 

Обобщавайки резултатите от трите изследвания, трябва да подчертаем, че 

негативно поставените медийни съдържания са източник на стресови преживявания за 

голяма част от хората. Психологичният отговор съществено варира в зависимост от 

контекста. При коментиране на насилие, реакцията на страх и безпокойство може да 

бъде в комбинация с интерес и вълнение, гняв и отвращение, тъга е съчувствие, досада. 

При коментарите за природно бедствие към страха и безпокойството се добавя 

съчувствие към пострадалите. 
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Контекстът на информацията може да бъде определящ също и за личностната 

значимост на коментираното в нея събитие, рефлектираща върху психологичния 

отговор. По-високата личностна значимост е предпоставка за по-силно изразени 

стресови реакции, както и за съпровождащите ги прояви. При информация за природно 

бедствие, каквото е земетресението, личностната значимост зависи от това доколко 

коментираното събитие се отнася до България, съответно застрашава физически 

българите. Значимостта на коментираното социално събитие може също да е висока, 

когато по един или друг начин то застрашава имиджа на българите. Може да се приеме, 

че националната принадлежност е определяща за личностната значимост на събитие с 

международен характер, засягащо българите (в нашето изследване случаят с 

българските медици в Либия).  

От съществено значение за психологичния отговор на индивида е също 

наличието или отсъствието на консистентност в подаваната от медиите информация по 

отношение на събитие, което търпи развитие във времето. Когато е налице еднотипен 

коментар (в позитивен или негативен план), медийната информация в значителна 

степен определя индивидуалната интерпретация на събитието. Когато отсъства подобна 

консистентност, интерпретацията е преимуществено определена от личностните 

особености на индивида. 

Изложените в тази част изследователски резултати убедително доказват 

специалното място на личностните особености тревожност, негативистични очаквания 

и оптимизъм при възприемане на негативна медийна информация. Подчертана 

„чувствителност” към този тип информация показват лицата с висока личностна 

тревожност и негативистични очаквания. Тяхната реакция включва силно изразени 

стресови преживявания (страх, ужас, широко проявено безпокойство), съпроводени от 

оценката им за заплашващия характер на събитието (убийство, земетресение). Тези 

тенденции в реакциите на индивида се засилват при повишаване на личностната 

значимост на събитието. 

Модериращата функция на личностните особености намира ясна изява и в 

отношението към коментираното събитие, прогнозите и стратегията за справяне с него. 

Така например високо тревожните лица се отнасят значително по-осъдително към 

насилието (окачествявайки го като беззаконие) в сравнение с ниско тревожните лица. 

Прогнозите на високо тревожните лица и отчасти на лицата с негативистични 

очаквания са значително по-негативни в сравнение с ниско тревожните и 

оптимистичните лица. Стратегията за справяне с негативния тип събитие, коментирано 
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от медиите, при високо тревожните и лицата с негативистични очаквания е 

преимуществено пасивна. Тя предполага по-скоро снижаване на изпитваното 

напрежение (недоверие към информацията, нейното изкривяване, декларирано 

безсилие пред природата, суеверие и др.). Ниско тревожните и оптимистичните лица на 

фона на по-умерени стресови преживявания демонстрират по-ясно изявен познавателен 

интерес, като цяло по-оптимистични прогнози, а също се опитват да очертаят 

възможностите за реално справяне с негативното събитие, което медиите коментират 

(активен копинг).   

Четвърта глава отразява медийната среда и представата за реалността, в която 

живеем. Проследени са процесите, които са в основата на формиране на реалността 

чрез поредица от изследвания, които отразяват от една страна, медийната среда и 

представата на младите хора за популярните и положителните фигури в обществото, а 

от друга, представата на младите хора за медийната и актуалната реалност. Оказва се, 

че медиите чрез разпространяваната информация са съществен фактор за формиране на 

индивидуалната представа за реалността. Доказва се наличието на съществена връзка 

на представата на индивида за действителността с представата му за медийно 

изобразяваната реалност. При това индивидуалната представа както за медийно 

обрисуваната реалност, така и за актуалната реалност е преимуществено негативна. 

Младите хора смятат, че актуалната реалност подобно на медийната  е предимно 

престъпна, агресивна, независимо от известно наличие на позитивни и неутрално 

поставени аспекти. 

В подкрепа на това са и резултатите, които показват, че политиката и 

престъпността за юношите са доминиращи страни на реалността. Отбелязва се и 

преплитане между тях така, че част от водещите в политиката фигури се възприемат и 

като фигури от престъпния свят. Нещо повече, някои юноши са склонни да 

генерализират престъпността, като я приемат за характерна за голяма част от 

българите. В същото време науката, изкуството и личностите, които ги движат, стоят на 

заден план във формираната представа за социалната реалност, т.е. юношите са слабо 

осведомени за тях. 

Налице са индивидуални различия в представите за актуалната и медийната 

реалност. Те са свързани с личностните особености: склонност към агресия, 

тревожност, оптимизъм и негативистични очаквания, които специфично варират 

формирането на представата за реалността,  запазвайки общо доминиращата тенденция. 
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Проследените в тази част изследвания са в синхрон с изложените в предходните 

глави. Като цяло те поставят въпроса за превенцията на негативните медийни влияния, 

разпростиращи се от ситуационните преживявания до формираните нагласи, модели на 

поведение и цялостна представа за заобикалящия ни свят. Анализираните чужди и 

собствени изследвания са основа за очертаване на значими подходи на действие, които 

е желателно да бъдат следвани с цел ограничаване на агресивния тип поведенчески 

модели и страхови реакции, внушавани чрез различни медийни съдържания.  

От съществено значение е възрастните да регулират връзката на детето с 

медията. Това може да стане чрез просто ограничаване достъпа на детето до медията 

(телевизор, компютър), чрез повлияване по един или друг начин възприемането на 

медийното съдържание, а също чрез включване на детето в превантивни програми или 

тренинги. Според проведеното от нас изследване е възможна превенция на страхови 

реакции към медийни съдържания при малките деца чрез обучаването им в прилагане 

на специфични защитни стратегии, типични за по-късните възрасти.  

Специфична роля в процеса на защита, предпазване от негативните медийни 

въздействия имат семейството (родителите), училището (учителите) и самите медии 

(журналисти и други специалисти, работещи в телевизията и др. медии). Проучванията 

у нас водят и до съществени препоръки специално към обществената телевизия. 

Приема се, че чрез следването на програмна стратегия, визираща психологичното 

здраве и комфорта на децата, тя може да се превърне във водеща инстанция по 

отношение на превенцията. 

 

ІІІ. Статии в научни списания и сборници 

 Представените 26 научни разработки в списания и сборници обхващат периода 

след 2005 г. и са групирани в две направления: 1) Медийни въздействия и възможности 

за превенция; 2) Благополучие и психично здраве. 

 

1) Медийни въздействия и възможности за превенция 

В това направление могат да се очертаят няколко основни теми:  

 

А) Въздействие на представяното от медиите насилие и сексуалност  

Очертани са както същността на насилието като цяло, основните теоретични 

направления, така и потенциала за краткосрочни и дългосрочни въздействия на 

представяните в медиите насилие и сексуалност.  
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В съвременния глобализиращ се свят средствата за масова комуникация заемат 

все по-централно място. Въпреки огромното разнообразие в медийните излъчвания 

една от най-дискутираните теми е представянето на прекомерно насилие и нарастване 

на агресивното и сексуално съдържание на масмедиите. В тази връзка с особена сила и 

актуалност се налага проблемът за продължителността на отделното медийно 

въздействие или какви са неговите краткосрочни и дългосрочни последствия. Все по-

голям интерес буди и проблемът за мястото на индивидуалните особености в този 

процес.  

Най-голяма част от лабораторните и полевите изследвания през последните 50 - 

60 години са центрирани върху краткосрочните последствия от излагането на медийно 

насилие, изразени в повишаване на агресивното поведение, специфичните мисли или 

емоции. Проведените от нас изследвания върху млади хора също установяват 

наличието на специфични емоционални реакции като страх, притеснение, вълнение и 

др. Специално място се отделя и на дългосрочните ефекти от медийните въздействия, 

изразени в усвояването на агресивни модели на поведение, формирането на 

толерантност и безразличие към реалното насилие в живота и др.  

Проследени са и основните механизми, чрез които медиите оказват влияние 

върху индивида по посока на активация (емоционална възбуда) в резултат на 

представентно насилие, социалното учене и имитацията на представени агресивни 

модели  и др.  

Наши изследвания представят, че личностните особености агресивност, 

тревожност и др. по специфичен начин опосредстват емоционалните реакции към 

представяното насилие в зависимост от спецификата на отделния конструкт.  
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Б) Влияние на медиите върху представата за актуалната и медийната реалност 

Представени са резултатите от няколко самостоятелни изследвания, които 

очертават от една страна обективните и субективните тематични доминанти в медиите, 

а от друга – влиянието на медиите върху изграждането на представата за реалността. 

Резултатите от изследването на тематичните доминанти в медиите представят, 

че през измервания период в българските медии преобладават теми като „криминални 

прояви”, „инциденти” и „политика”, които провокират негативни преживявания и 

представа за реалността. Според индивидуално изразената позиция, медийната среда в 

България в значителна степен превишава желаната от индивида степен на 

представянето им. Субективната представа за тематичните доминанти на телевизията 

се основава от една страна на обективни предпоставки като честота на излъчване и 

време, по което е реализирано. От друга страна, тя е съществено повлияна от 

индивидуални особености като пол, възраст, образование, личностна тревожност т.е. от 

чисто субективни фактори. 

Резултатите от изследването на представата за актуалната и медийната реалност 

в две самостоятелни изследвания върху близо 700 младежи показват, че представите за 

актуалната и медийно изобразяваната реалност в изследвания период (2004 - 2006 г.) са 

преимуществено негативни, независимо от присъствието и на трите аспекта на 

възприемане на всяка от тези реалности - негативен, позитивен и неутрален. Между 

актуалната и медийната реалност съществува значима връзка, което поставя въпроса за 

тяхното взаимодействие. Наличните изследвания и концепции в областта са основа за 

приемане определящото влияние на медийно изобразяваната реалност върху 

формирането на представа за актуалната реалност чрез преимущественото представяне 

на негативна информация (събития и факти свързани с криминални прояви, инциденти, 

бедствия и др.). Връзката между двете реалности с времето може да претърпи промяна 

(снижаване или увеличаване), която е вероятен отговор на промяна в критичността на 

индивида към медийните съдържания.  

Според резултатите от изследванията личностните особености участват във 

формирането на представа за актуалната и медийно изобразяваната реалност. 

Личностните оптимизъм/песимизъм, склонност към агресия и тревожност повлияват 

възприемането на актуалната и медийната реалност в съответствие със спецификата на 

всеки отделен конструкт. Високата тревожност и песимизмът се очертават като 

значими предпоставки за по-негативно възприемане на актуалната реалност и в 

известна степен по-позитивно възприемане на медийната реалност. Оптимизмът, в 
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съответствие с очакванията, предполага по-позитивно възприемане на актуалната 

реалност. Определени аспекти на склонността към агресия като гняв и враждебност са 

предпоставка за по-негативно възприемане на реалността и приписването на по-голяма 

враждебност и насилственост на средата. 

Констатираните различия, дължащи се на влиянието на отделните личностни 

особености не променят съществено тенденцията за преимуществено негативно 

възприемане на реалността. Ситуативните фактори (новинарски емисии и други 

информации) се оказват способни да определят представите за света, а личностните 

характеристики успяват донякъде да подсилят или отслабят, но не и да променят 

изцяло негативната насоката на възприемане. 
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В) Превенция на негативни медийни въздействия 

Поредицата, от изследвания които проведохме по отношение влиянието на 

медиите върху преживяванията, нагласите и поведението на индивида представят 

насоката предимно за негативни въздействия, което сериозно поставя въпроса за 

неговото ограничаване и превенция. Значителна част от провежданите изследвания в 

световен план са посветени на  различни стратегии и програми на превенция насочени 

както към по-малките ученици така и към юношите. Те предполагат участие на младите 

хора в различни образователни форми третиращи ползването на медиите, насочват 

вниманието им към автентичните човешки взаимоотношения и тяхното предимство. 
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Очертани са различни подходи за редуциране вредните влияния на медийното 

насилие като: а) ограничаване обема на представяното насилие и достъпността му за 

децата (искане към медиите за саморегулация в посочения аспект); б) насърчаване и 

подпомагане на родителите в ограничаване достъпа на децата до медиите (чрез 

различни рейтинг кодове и чипове); в) обучение на децата, родителите и учителите за 

потенциалните вредни влияния на медийното насилие и г) опити за промяна 

отношението на децата, за да се ограничи ученето чрез имитация. Много от тези 

подходи все още са в процес на изследване.  

Наше изследване върху лица от различни възрастови групи представя, че децата 

независимо от възрастта си имат готовност да се защитят от негативните медийни 

преживявания. Наблюденията показаха, че в тази връзка те прилагат определени 

действия, които са подчинени на конкретни модели, различни за двата възрастови 

периода (6-11 годишни и 12-18 годишни). В първия от тях, децата се опитват основно 

да ограничат преживяването си, прекъсвайки възприемането на екранния образ. При 

втория, децата чрез своята активност се опитват да изтласкат негативното преживяване 

чрез позитивно преживяване. Използваният от по-голямите деца (12 – 18 годишни) 

модел за защита от негативните медийни преживявания се отличава с високо 

ефективност. От съществено значение е също това, че той е достъпен за по-малките и 

чрез обучение може да бъде внедрен в по-широки възрастови граници  - децата в 

границите на 6-11 години могат да разберат и усвоят действията, които той включва. 

Успешността на превантивната работа се гарантира и с разработването на много 

конкретни указания към родителите, учителите и др. специалисти, работещи с деца, за 

да се повиши тяхната компетентност. Изхожда се от това, че още от ранно детство, 

излагането на определени съдържания и последствията върху децата се осъществяват 

предимно в рамките на дома или училището. Трябва също да се отбележи, че 

превантивните програми са желателни, но не са достатъчни за ограничаване на 

негативните медийни влияния върху младите хора. Много по-важна крачка в тази 

насока е изграждането на медийна култура не само в децата и родителите, но като цяло 

в обществото и най-вече по отношение на неговата ангажираност с този сериозен за 

съвременния свят проблем. 
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Г) Кроскултурни различия при възприемане на документални медийни продукти  

 

Медийната среда според съвременните изследвания е съществен фактор на 

влияние върху преживяванията, нагласите и поведението на индивида. Наши 

проучвания от последните години доказаха участието на медиите при провокиране на 

негативни емоционални състояния, изграждане на мнения по определени социални 

въпроси, формиране представите на младите хора за реалността, в която живеят и др.  

(Божинова, Таир, 2005; 2008; 2009). Във връзка с трансграничното разпространение на 

медийните продукти особена актуалност придобива проблема за междукултурните 
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различия при възприемане на тяхното съдържание. Съществена научна и практическа 

стойност има спецификата на формиране на значими обществени нагласи (екологични, 

за определени социални свободи, против насилието, в защита на жените, за децата в 

риск, за трафика на  хора и др.). 

Настоящите изследвания проследяват информираността, нагласите и различията 

при възприемането на медийни материали за трафика на хора при младежи от България 

и САЩ. Проведеното проучване сред 170 студенти представя, че трафикът на хора е 

явление към което младите хора от България и САЩ като цяло имат еднакво сериозно 

отношение макар да са налице известни междукултурни различия. Американските 

младежи се придържат предимно към обобщеното мнение за  съществуването на 

положителни страни в трафика на хора, докато българските младежи третират трафика 

по-определено като конкретна възможност за справяне с тежко материално положение. 

Информираността по проблема „трафик на хора” оказва влияние върху 

съответните нагласи. По-информираните лица имат по-комплексен поглед към трафика 

на хора, разглеждат го от различни страни (позитивни и негативни) и в по-голяма 

степен декларират поведенчески намерения за включване в организации за борба с 

трафика. Българските младежи като цяло са по-информирани от американските (по 

субективна оценка). Интересно е, че нарастването на информираността при 

българските младежи е свързана с повишаване на представата им за  негативната и 

позитивната страна на явлението (по определено на последната), а при американските с 

представата им за размера на явлението (хората, които са жертва). 

Налице са и съществени междукултурни различия при възприемането на 

документален медиен материал за трафика на хора. При българските студенти се 

установяват по-ясно изразени негативни емоции и нагласи към жертвите на трафика и 

по-конкретни насоки за решаване на проблема. Американските студенти са фокусирани 

предимно върху трафика като социално явление. 

Публикации: 
 
1. Божинова, Р., Таир, Е., Хашъмова, Я. (2011). Междукултурни различия при 

възприемането на документални медийни продукти. В сб. доклади от VІ 
Национален конгрес по психология. Българско списание по психология, брой 1-
4, 359-363. ISSN 0861-7813. 

 
2. Bozhinova, R., Tair, E., Hashamova, Y. (2010) Knowledge and attitudes to 

trafficking in people: cross-cultural differences. In: Conference papers - part two of 
SEERCP 2009, Sofia, Bulgaria. Bulgarian Journal of Psychology, vol.1-4, 42-50. 
ISSN 0861-7813. 



 19 

 

2) Благополучие и психично здраве 

Благополучието е сред най-атрактивните теми в модерната психология. 

Интересът нараства особено през последните години с установяването на позитивната 

психология като самостоятелна научна дисциплина. Популярността на темата се 

определя и от значимостта, която благополучието има за просперитета на индивида и 

на обществото като цяло. 

В настоящите разработки се разглежда стабилността на субективното усещане за 

благополучие в рамките на 5 годишен период, както и връзките с личностните 

особености. Резултатите от изследванията представят наличието на две основни 

тенденции. Първо, жизнената удовлетвореност през измервания период остава без 

съществени изменения при мъжете и със слабо повишаване при жените. Второ, 

личностните черти са значим предиктор за жизнената удовлетвореност както при 

жените, така и при мъжете предимно през 2004 г., докато ролята им през 2009 г. е по-

ограничена. Основни предиктори за удовлетвореността са емоционалната стабилност и 

екстраверсията. Може да приеме, че жизнената удовлетвореност се отличава със 

стабилност във времето, която вероятно е свързана с наличните й връзки с личностните 

особености. Също така, налице е известна динамика, по-ясно наблюдавани в извадката 

от жени, която може да бъде обяснена с промените в средата. 

Основната част от разработките са посветени на професионалното благополучие, 

измерено чрез афектите и удовлетвореността от работата. Адаптирани са методи за 

измерване на афективно професионално благополучие и някои аспекти на психичното 

здраве върху извадка от 460 лица. В същото време са изведени детерминантите на 

професионалното благополучие и психичното здраве в работата. Според получените 

резултати, контролът в работата и подкрепящият организационен климат оказват по-

значимо влияние върху афективното професионално благополучие в сравнение с 

личностните черти. По-голямата част от  чертите, включени в петфакторния модел на 

личността, нямат значими връзки с професионалното благополучие и психичното 

здраве. Изключение правят: невротизмът, който има слаби взаимодействия с 

афективното благополучие; и съзнателност и доброжелателност, които имат връзки с 

психичното здраве. 

Проведено е и изследване върху удовлетвореността от труда и живота при 236 

учители от различни нива на средното образование. От една страна, резултатите 

представят липса на значими различия по пол и възраст, а от друга – влияние на 
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фактори, свързани с броя на учениците в клас и училището като цяло; етнически 

произход на учениците и др. върху удовлетвореността от труда и живота.    

Проследена е ролята на професионалния статус върху психичното здраве при 

три групи лица – учители, служители и безработни. Резултатите представят, че 

професионалния статус оказва съществено влияние върху психичното здраве. 

Съответно най-ниски са нивата при учителите, които в най-малка степен се възприемат 

като компетентни в професионален аспект и като справящи се с трудностите и 

проблемите, които възникват в работата. установява се влиянието и на някои 

демографски характеристики върху психичното здраве като в по-голяма степен като  

компетентни и амбицирани се определят младите хора и тези с по-малък 

професионален опит.  

Осъществено е сравнително изследване върху благополучието и ценностните 

ориентации на младите хора в България, Аржентина и Финландия. Резултатите 

представят, че финландските студенти по педагогика са най-щастливи: те имат значимо 

по-високи стойности както по удовлетвореност от живота, психосоциално 

благополучие, така и по преживени позитивни взаимоотношения. В същото време, те 

декларират най-вече ценностни ориентации като доброжелателност и универсализъм. 

Докато колегите им от мениджърските специалности са най-нещастните (най-ниски 

резултати по психосоциално благополучие и позитивни взаимоотношения). При 

финландските бизнес студенти конгруентността на ценностите е най-силно свързана с 

благополучието, въпреки че показват профил на ценностите близък до този на 

българските бизнес студенти (които също дават много индивидуалистичен резултат), 

но които са най-щастливи сред своята субгрупа. 
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