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 УВОД 

      Проблемът за идентичността е много актуален в наше време и интересът към него е 

обясним – в съвременното общество постигането на идентичност и кризата на 

идентичността се смята за един от главните проблеми в живота на човека в млада възраст. 

Акцентите в културата, породени от образованието и сложността на по-голямата част на 

съвремените професии, прави постигането на чувството на идентичност особено трудно. 

Борбата за здраво, ясно чувство на идентичност, често продължава по-дълго от периода на 

юношеството и намира отражения в по-късните кризи на средната възраст. 

Актуалността на дисертационната разработка се определя от обстоятелството, че тя 

изследва във взаимната им връзка (включително във връзка на взаимно пораждане и 

обуславяне) два феномена, които играят важна роля в развитието на личността на младите 

хора в съвременния свят: постигането на психосоциална идентичност в юношеството и 

преследването на личностно себеутвърждаване в тази възраст. Всеки от тези феномени не 

само е много интересен и много важен като компонент от личността на младия човек 

(юношата); много интересна, важна за живота и перспективна за изследване изглежда и 

взаимната им връзка и зависимост. В настоящото дисертационно изследване се издига и се 

подлага на теоретична и емпирична проверка тезата, че себеутвърждаването се явява 

един от основните предиктори и мотиватори на продължителния, сложен и 

драматичен процес на изграждане на идентичността в юношеството 

 Сред многобройните изследвания – емпирични и теоретични – върху психосоци-

алната идентичност не се откроява нито едно, в което ясно да се поставя въпроса „Какво 

мотивира хората (почти всички млади хора) да постигат своята идентичност, какви 

фактори активират интереса и поведението на юношите да се самопознават и осмислят 

своя живот и своята личност в него?“  И след като не е поставян и разработван 

настойчиво, този въпрос и проблем все още няма убедително и задоволително решение. 

 В настоящото изследване поставяме този въпрос като основен (централен)  и се 

опитваме да обосновем издигнатото от нас негово решение. 

Така темата на дисертационния проект се очертава като актуална и неразработвана 

до момента. Проследява се предиктивната роля на феномена себеутвърждаване в рамките 

на  нормативната за възрастта задача изграждане на идентичността. 

Друга основна задача бе създаването на  авторски инструмент-въпросник за 

измерване на себеутвърждаването. Освен че е приносен момент, тази стъпка донякъде е 

принудена, тъй като засега липсва подходящ инструмент за събиране на емпирични данни 

за феномена себеутвърждаване. 

 Една от водещите идеи, върху които е основано цялостното изследване и неговата 

емпирична част, е следната: стремежът към себеутвърждаване не само може да бъде 

правдоподобно обяснение (фактор, причина) за активността на младите хора, насочена 

към постигане на идентичност, но самото себеутвърждаване се явява универсална и 

основна (централна) характеристика на съвременния човек, на човека, роден и израстнал в 

модерно, съвременно общество с демократични порядки. 

Най-ярко идентичността и себеутвърждаването се проявяват в годините на 

юношеството – периодът на най-интензивно личностно развитие, поради което нашето 

изследване се насочва тъкмо към тази възраст и обхваща две извадки от изследвани лица, 

разположени в началото и края на юношеството. Единият „възрастов срез“ са млади 

тийнейджъри-ученици в горните класове на училище, като средната им възраст е около 16 

години; другият срез включва студенти от бакалавърска и магистърска степен, като 
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възрастта им е в широк диапазон, но средната й стойност за извадката е около 24 години. 

Така разликата във възрастта между двете извадки е осем години, което позволява при 

съпоставката между тях да се получи интересна картина на възрастовата динамика в 

развитието на двата личностни феномена и на връзката между тях. 

Съдържанието на дисертационния труд е разпределено в четири глави. Първата и 

втората съдържат теоретичният анализ на двата феномена, като анализът започва с 

идентичността (първа глава), тъй като тази проблематика е по-традиционна и разработена 

в науката, поради което той има по-обзорен характер, а основната цел на анализа е да 

открои авторовото разбиране за идентичността, което е положено в основата на 

емпиричната разработка. Анализът на себеутвърждаването (втора глава) се опира върху 

значително по-скромен обем от досегашни разработки, а докторантът си поставя за цел 

(донякъде принудено) да изгради цялостна своя концепция за същността на феномена, а 

също и да диференцира неговите качествено различни модуси и прояви. За целта приех 

термина „степени“, за да се открои възрастовата градация на себеутвърждаването и 

качествената му специфика; това е необходимо, за да бъде достъпен този феномен и 

конструкт за емпирично изследване. 

 Трета глава съдържа описание на цялостния модел на емпиричното изследване на 

себеутвърждаването и идентичността в тяхната взаимна връзка: теоретичната постановка, 

дизайнът, цели, хипотези и задачи, методическият инструментариум, конструираните и 

подбрани извадки и тяхната специфика, процедурата на изследването, както и 

статистическите инструменти на обработката на емпиричните данни. По-подробно е 

описан създаденият от автора инструмент-тест за изследване на себеутвърждаването. 

 Четвъртата глава представя анализът на емпиричните данни, обработени 

статистически и организирани таблично и графично. Акцентът е върху съпоставителното 

изследване на двата феномена и проследяването на тяхната връзка, но се открояват и 

особеностите на проявление на всеки един от тези два феномена, което – надяваме се – 

допълнително ще обогати картината на формирането на личността в юношеството.  

 

 

Първа глава: ТЕОРЕТИЧЕН  АНАЛИЗ  НА  ФЕНОМЕНА  И  КОНСТРУКТА 

ПСИХОСОЦИАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ 

 

 В първа глава на дисертационния труд сравнително подробно е разгледана 

теорията за идентичността на Ерик Ериксън – класика на тази проблематика. При анализа 

на феномена и теоретичния конструкт „психосоциална идентичност“ се акцентува върху 

възникването на конструкта, както и на теориите за идентичността. Специално внимание  

се обръща върху следните моменти:  

 Класическата теория за психосоциалната идентичност, създадена от Ерик Ериксън, 

представя сложния процес на самопознание в детството, в тийнейджърската и юношеската 

възраст, а също и в зрелостта, в цялата му сложност, дълбочина, противоречивост и 

драматизъм, както и зависимостта му от социокултурната среда, в която протича 

израстването на младия човек. В основата на теорията на Е. Ериксън е поставен богатия 

му клиничен опит, осмислената му собствена – сложна, драматична и противоречива – 

биография, както и биографиите на редица известни личности със сложна съдба, поради 

това теорията може да служи за теоретично осмисляне на данните, получени в клиничната 

практика и за осъществяване на възпитателната практика в съвременните  условия. 
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За Ериксън личната идентичност се основава на възприятието на собствената 

тъждественост и континуитета на личното съществуване във времето и пространството, и  

на факта, че другите приемат тази тъждественост и континуитет. В юношеството, ключов 

възрастов период от развитието, „главна грижа на растящите, бунтуващи се и съзряващи 

млади хора е кои са те и как изглеждат в очите на широк кръг от значими хора, в 

сравнение с техните собствени представи за себе си. Този стадий съдържа опасност от 

смесването на ролите. Редица юнощи стават жертва на насилствено натрапени и наложени 

роли, от жестоките стандарти на американската „младост”. Те се опитват да избягат по 

някакъв начин чрез напускане на училище или дома или чрез изпадане в ексцентрични 

настроения“  (Еrikson, 1963). 

 Според класическия вариант на теорията за идентичността, създаден от Ерик 

Ериксън, животът на човека е низ от последователни стадии, през които той като че ли 

изкачва последователните стъпала на изграждането на своята идентичност. Ериксоновото 

разбиране за същността на идентичността е в неразривна връзка е епигенетичната му 

теория за развитието на личността през всички възрасти на индивидуалния живот. В 

дисертацията е приведено съдържанието на осемте стадия, като се следва знаменитата 

схема на Ериксън („епигенетична карта“) от книгата му „Детство и общество“ (Еrikson, 

1963; също: Ериксън, 1996), допълнена и обогатена с нови идеи в по-късната му книга 

„Идентичност и жизненият цикъл“ (Erikson, 1982). 
 Тъй като епигенетичната теория е добре известна, тук ще отделим внимание само 

на петия стадий, който обхваща ранното тийнейджърство до края на юношеството, 

примерно от 12 до 18-20 години, и в тази възраст се противопоставят идентичността 

срещу объркването (дифузията) на ролите.  
 Идентичността, според Е. Ериксън, има решаващо значение за цялостното 

изграждане на личността, защото в нея се интегрират (претопяват и спояват в единен Аз-

образ) миналите преживявания, натрупания в детството опит и ефектите от 

усложняващите се взаимоотношения с другите. Според Ериксън „интеграцията, имаща 

формата на его-идентичност, е нещо повече от сумата на отделните, акумулирани в 

детството идентификации“, тя е „натрупаната в опита способност на егото да се 

интегрират всички идентификации на либидото със способностите, развиващи се от 

заложбите и с възможностите, предлагани от социалните роли“ (Еrikson, 1963, р. 261). И 

още: „чувството за идентичност на егото е натрупаната увереност в това, че вътрешната 

тъждественост и непрекъснатост, подготвени от миналото на индивида, се съчетава с 

тъждествеността и непрекъснатостта на значението на индивида за другите“ (ibid.).  
За пръв път в тази възраст младият човек осъзнава – едновременно и свързано – 

какъв е той сам по себе си, и как се „вписва“ сред другите, как изглежда в техните очи       

( тези „други“ са неговите връстници). Появяващият се и засилващ се интерес към себе си 

тъкмо в тази възраст се подчертава от всички изследователи на детското развитие: 

„тийнейджърската възраст е времето на изостреното опознаване и осъзнаване на себе си“ 

(Mussen, Conger, Kagan, Huston, 1984), „в подрастващата (тийнейджърската – бел. м., Б.В.) 

възраст възниква ново равнище на самосъзнание, те обръщат поглед към себе си и 

откриват своето „Аз“, а това оказва влияние и върху другите особености на личността им“ 

(Божович, 1968). С. Хартър подчертава, че способността за глобално самооценяване 

възниква едва в средното детство, като на границата на тийнейджърството и юношеството 

самооценките стават и цялостни, и по-диференцирани – включват приятелските и 
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интимните отношения, професионалните интереси. Докато по-малките деца могат да 

оценяват само отделни свои умения в някои дейности (Harter, 1988; 1999). 

Но интересно е, че почти никой автор не поставя отчетливо и настоятелно въпроса 

защо тъкмо в тази възраст се изостря интересът към себе си и се разгръща мащабно 

процесът на самопознание; също така не е изследван целенасочено и мащабно въпросът 

какви фактори и феномени пораждат и активизират самопознанието на човека и, 

съответно, формирането на цялостна психосоциална идентичност. Донякъде подразбиращ 

се, имплицитен отговор на този въпрос се съдържа само в теоретичната концепция на 

руската психоложка Л.И. Божович (1968). 

Тъкмо този въпрос е бъде централен в нашето цялостно изследване. А 

постановката на Е. Ериксън, че идентичността е резултат на способността на егото да 

интегрира всички предишни идентификации и целия предишен (и следващ, разбира се) 

опит в самопознанието на субекта, ни дава теоретични основания да конкретизираме този 

въпрос така: какъв е този феномен, който в тийнейджърската възраст, а и във всички 

възрасти, се явява механизъм на интеграцията на самопознанието на субекта, както 

и на интеграцията на субекта с обкръжаващата го обществена среда, т. е. на 

психосоциалната идентичност? 

Видимо тъкмо в тази възраст тийнейджърът става и заинтересован, но също така и 

способен да слее в единна хармонична сплав познанието за себе си (единен, цялостен 

Аз-образ) с познанието и преживяването за това, какво представлява за другите, как го 

приемат и оценяват хората около него (особено тези, на които той държи). 

Успешното им интегриране се преживява като идентичност, чувство за 

тъждественост със себе си и единство с другите, а неуспехът се проявява и преживява като 

объркване (дифузия) на представите, преценките и ролите. 

В обзорът-анализ е откроена позицията, че Е. Ериксън обяснява изграждането на 

идентичността като непрекъснат процес на интегриране на различните прояви и изяви на 

субекта в неговия социален живот, като интегриране (натрупване) на неговите 

поведенчески особености и  личностни качества – през различните възрасти и в 

различните дейности и различните социални общности, в които е включен. Това води до 

възникването на субективното усещане (или осъзнаване) на цялост, на единството на 

неговите различни страни и черти, което се преживява като идентичност – тъждественост 

със себе си, различие от другите и едновременно свързаност с тези други, приемане и 

одобрение от тях на тази идентичност, която субектът преживява. Ако последното не се 

случи, субектът преживява драматични преживявания и личностни кризи. 

Тази същностна особеност на психосоциалната идентичност като интегрираност и 

цялост е основна характеристика на концепцията за автентичната идентичност 

(автентичното разбиране за идентичността). Автентичната идентичност е това съдържание 

на понятието, което предлага и поддържа класикът на теорията за идентичността               

Е. Ериксън, неговият инвариант, който се основава на идеите на неговите теоретични 

предшественици и към който коректно трябва да се придържат неговите последователи. 

Към критериите за автентичността на класическото разбиране за феномена следва да се 

отнесат и основните идеи на предшествениците на теорията, от които идеи се е повлиял 

или е черпил класикът, поради това е анализирано влиянието, което е изпитвал Ериксън от 

по-ранните мислители-предшественици Дж. Лок, У. Джеймс и З. Фройд. 
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Преходът на идентичността от абстрактно-теоретична и клинична в 

емпирична проблематика е анализиран подробно, като е отделено особено внимание на 

концепцията на Джеймс Маршиа за статусите на идентичност. 

В програмната си статия от 1966 г., а навярно още в дисертацията си, защитена две 

години по-рано, до която нямаме достъп, Дж. Маршиа обяснява статусите като „четири 

начина (режима, модуса) на навлизане в късното юношество“ (Маrciа, 1966): 

1) Дифузия – този термин съществува в теорията на Ериксън и означава пълното 

отсъствие или най-ниското качество на идентичност;  

2) Предрешена (наложена) идентичност – такъв термин отсъства в текстовете на 

Ериксън, но модусът е представен всъщност в описанията и анализите на възпитанието на 

индианските младежи и означава липсата на алтернативност и разнообразие 

(вариативност) в тяхното професионално и ценностно развитие; 

3) Мораториум е избраният от Ериксън термин за да открои както кризисния и 

често драматичен характер на личностното самоопределение и израстване на младите 

хора в съвременното цивилизирано общество (модерна Америка в средата на ХХ век), 

така и нуждата им от отсрочка (отлагане) при вземането на важни житейски решения; 

4) Постигната (изградена, зряла) идентичност  е подразбиращия се модус и 

термин за означаване на желания и краен резултат в личностното развитие на юношите – 

пълноценна, качествена идентичност, изразяваща най-високото равнище и качество на 

тяхното самопознание и самоопределеност. 

            Чрез идеята за статусите същността на феномена идентичност се преформулира 

на езика на поведенческата психология и става достъпен за емпирично проучване. За 

оценката на наличието или отсъствието на идентичност Маршиа издига наличието или 

отсъствието на приети цели, убеждения и ценност, поети или неприети ангажименти, 

решения, свързани с бъдещата професия и др. Но този критерий се оказва недостатъчен, 

за да опише всички варианти при постигането на идентичност и Дж. Маршиа решава да 

издигне още един критерий, за да бъде диференцирането на различните варианти за 

изграждане на идентичността по-пълно – това е критерият преминаване или 

непреминаване през кризи, изследване (или неизследване) на алтернативи  (Маrciа, 1966).  

Може да се обобщи, че приносът на Дж. Маршиа е не само в разграничаването, 

назоваването и класифицирането на тези статуси, а и в експлицирането и открояването на 

още една описателна дименсия на самия процес на изграждането на идентичността – 

активното търсене, обмисляне, изпробване и реализация на решения, свързани със 

самоопределението на младия човек. Тази поведенческа дименсия той отграничава и дори 

донякъде противопоставя на другата – какви избори и решения вече е направил юношата, 

доколко се е приближил до завършената идентичност. Така ясно се разграничават двете 

биполярни дименсии – самоопределеност срещу липса на самоопределеност и 

активност срещу пасивност – в поведението, водещо до идентичността на юношата, 

което придава на класификацията на Дж. Маршиа стройност и теоретична обоснованост. 

Едновременно с концепцията за статусите Маршиа създава – според правилата и 

традициите на емпиричната психология – и съответния инструмент за емпирични 

изследвания, с който да верифицира емпирично основните положения на концепцията. 

Това е Полуструктурираното интервю за измерване на статусите на идентичност. В 

окончателния си вид то представлява много обемен и трудоемък инструмент от 320 

айтъма със следните раздели: Професионална дейност, Брак и съпружески роли, 
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Родителски роли, Семейни и професионални приоритети, Религиозни убеждения, 

Политически убеждения и Поло-ролеви нагласи (Archer and Waterman, 1993, р. 318-333). 

Съществен принос в развитието на емпиричното изследване на идентичността влагат 

Джералд Адамс и неговите сътрудници. Като се основават върху идеята на Е. Ериксън, че 

идентичността може да се разграничи в две сфери – идеологическа и интерперсонална, а 

също и частично на съдържателните раздели в Полуструктурираното интервю на Дж. 

Маршиа и др., Дж. Адамс и последователите му включват в състава на идеологическата 

следните под-идентичности: светогледна, професионална, религиозна и политическа; от 

своя страна интерперсоналната идентичност включва сферите: приятелство, интимни 

отношения, полови роли и забавления. Така сферите на изследване на идентичността и 

основните съдържателни посоки на развитието й придобиват завършен, строен и 

организиран вид, а върху тази концептуална основа става по-удобно да се конструира и 

добре структуриран и оперативен изследователски инструмент, който Адамс и неговият 

екип създават (Adams et al., 1979; Adams et al., 1984; Bennion, and Adams, 1986). Този тест 

е един от основните инструменти за емпиричното ни изследване. 

Към четирите статуса, Адамс и сътрудници прибавят и транзитивни статуси на 

психосоциална идентичност, за да опишат по-детайлно и ясно промените в процеса на 

изграждането й.  За да емпиричното изследване на идентичността и нейните статуси, 

както и за анализа на данните от него, Дж. Адамс предлага стройна система от 4 основни 

(чисти) статуси и 12 транзитивни статуси на идентичност (по: Adams, 1998, р. 85). 

Идеята на Дж. Адамс за транзитивните статуси, които описват типичните (най-често 

срещани и характерни), емпирично разграничени траектории на онтогенетичното 

развитие на идентичността, може напълно основателно и логично да се продължи в идея и 

концепция за индивидуално-присъщата на всеки човек траектория, по която протича 

процесът на изграждане на неговата идентичност. Тази идея предложих по-рано (Василев, 

Б., 2014), като я представих като възможен теоретико-практически инструмент 

(инструментален модел, инструментална схема) за психологическа помощ при решаването 

на кризите при младите хора. 

Индивидуалната траектория на идентичността е своеобразният, индивидуално-

специфичен маршрут, по който преминава (се извършва) процесът на психосоциална 

идентичност на конкретния млад човек. В него се включват: опорните моменти (точки) на 

развитието, междинните етапи, достижения и спирки (вкл. паузи), основните направени 

(или отхвърлени, отложени) избори и взети решения, смяната на посоките и обратите в 

развитието на Аз-образа и самооценката, кризисните моменти и важните постижения 

(постигнатите цели), събитията, факторите, включително и лицата, оказали силно (поне 

осъзнато като силно) влияние върху личностното израстване на младия човек. 

Ключов момент и най-важна съставка в състава и структурата на индивидуалната 

траектория на идентичността е смяната на посоката, обратът (обратите) в развитието и 

преживяните кризи в идентичността. 
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Втора глава: СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕТО  КАТО  ТЕОРЕТИЧЕН  КОНСТРУКТ  

И УНИВЕРСАЛНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  НА  СЪВРЕМЕННИЯ  ЧОВЕК 

Феноменът, който съвременните психолози означават като „стремеж към 

себеутвърждаване“, е забелязан и откроен отдавна от някои прозорливите психолози, но 

като теоретичен конструкт се появява в психологията сравнително късно. Въпреки че този 

феномен (и конструкт) може да обясни редица проблеми, изпитвани от съвременните 

хора, необяснимо е, че съвременните психолози не прибягват често към него и тази 

проблематика е сравнително неразработена. 

Идейни и теоретични предшественици на конструкта „себеутвърждаване“ са трима 

от най-влиятелните психолози и хуманитаристи. Очевидно независимо един от друг (без 

да използват термина „себеутвърждаване”), те много прозорливо и задълбочено дават 

напълно сходни обяснения за причините за активността на човека. Зигмунд Фройд твърди, 

че всичко, което човек прави, се дължи на две подбуди – сексуалного влечение и 

желанието за величие; Джон Дюи счита, че най-дълбокият подбудител в човешката 

природа е желанието на човека да бъде важна личност; почти  същото в малко по-

различна формулировка, изразява Уилям Джеймс: най-дълбокият принцип на човешката 

природа е ненаситната жажда да бъдем оценени положително и справедливо.    

Феноменът „себеутвърждаване” като същностна характеристика на човека е описан 

задълбочено и по своеобразен начин от Алфред Адлер: в своята теория, известна като 

„индивидуална психология”, той представя себеутвърждаването в негативен план, като 

душевно явление, насочено в защитна посока. Адлер подчертава, че невротичният човек 

се стреми да компенсира усещането си за непълноценност с хипертрофиран стремеж към 

власт и превъзходство над другите. Ниската и нестабилна самооценка го прави 

чувствителен и нерешителен, но също и честолюбив, горд, алчен за успехи; така 

повишеното чувство и чувствителност към личностна изява в случая се явява като 

защитна поведенческа реакция, тенденция, понякога дори като стратегия (Адлер, 1999). 

И когато у някои хора естественият стремеж към себеутвърждаване не успява да се 

реализира по обществено полезен и субективно приемлив начин, или ако бъде тежко 

фрустриран, този стремеж се трансформира или изкривява в хипертрофиран стремеж към 

власт и превъзходство. Това често се проявява външно като авторитарно и тиранично 

поведение, или се преживява в разнообразна невротична симптоматика. 

Можем да кажем също, че в тези свои постановки А. Адлер е откроил и описал (без 

да го назовава така) тъкмо феномена, който следва да се нарече „дефицит на 

себеутвърждаването“ и/или „погрешно, насочено в изкривена посока себеутвърждаване“. 

В теорията на Ейбрахам Маслоу за самоактуализиращата се личност и за 

йерархичната структура на потребностите на човека, феноменът „себеутвърждаване” 

присъства само подразбиращо се, но пък твърде ясно в описанието на потребността от 

признание. В следния дълъг цитат Маслоу е описал твърде пълно и точно този феномен: 

„Всеки човек постоянно се нуждае от признание, от стабилна и висока оценка за 

собствените му достойнства, на всеки от нас са му нужни и уважението на 

заобикалящите ни хора, и собственото ни уважение. Потребността на това ниво се дели 

на два класа. В първия влизат желанията и стремежите ни за сила, свързани с понятието 

„постижение”. Човек има нужда да усеща собственото си могъщество, адекватност, 

компетентност, майсторство, нужно му е самочувствие и увереност, независимост и 

свобода. Във втория клас включваме желанието от репутация или престиж 

(уважението и признанието на околните), потребността от постигане на статус, 
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репутация и слава, доминиране, внимание, признание, оценка, важност, величие /.../ 

Удовлетворяването на потребността от признание поражда у индивида чувството на 

увереност в себе си, чувството за собствената значимост, сила, адекватност, ценност, 

чувството, че той е полезен и нужен на този свят. Неудовлетворяването на тази 

потребност, напротив, предизвиква у него чувството на униженост, слабост, 

безпомощност, които са почва на обезверяването и отключват компенсаторните и 

невротични механизми“ (подч. навсякъде от мен – Б. В.) (Maslow, 1970).  

Тези дълбоки идеи на Фройд, Джеймс, Дюи, Адлер и Маслоу дълго време 

необяснимо остават незабелязани, неоценени и неразработени в цялостни концепции. 

Може да се твърди се, че Лидия И. Божович е изпреварила всички современни психолози 

в открояването на феномена и конструкта „самоутвърждаване“ – като универсална 

личностна характеристика на съвременния човек – и тя се явява истинският класик на 

съвременната традиция в изследването на себеутвърждаването. В своята монография 

„Личността и нейното формиране в детска възраст“ (Божович, 1968), прозорливата 

авторка прибягва често към този феномен и конструкт за обяснението на поведението и 

преживяванията на децата и юношите и въвежда термина „самоутвърждаване“, като го и 

споменава на 35 различни страници в книгата си (а на    стр. 359 – 7 пъти!).  

В оскъдната все още литература по тази проблематика се открояват две обособени 

тенденции в изследването и интерпретациите на този феномен, които са компактно 

обединени в отделни научни школи.  

В едната тенденция, която е представена от руските психолози, 

себеутвърждаването се интерпретира като универсална личностна характеристика на 

човека, която се проявява в постоянен стремеж към постигане на значимост на 

собствената личност и признание на тази значимост от другите хора. След 

основоположника на тази традиция – Л. И. Божович, най-активен съвременен автор е Н. Е. 

Харламенкова; тя е автор на цялостна концепция, както и пионер в емпиричното 

изследване на този феномен, като е създала и изследователски инструмент. 

В позицията на тази изследователка, израстнала в научната школа на Сергей Л. 

Рубинщайн, водеща е идеята, че себеутвърждаването се явява базов личностен конструкт, 

който закономерно и системно се изменя в различните възрасти в живота на човека: 

наблюдават се различия, свързани с времето (като измерител на възрастта), изменят се 

стратегиите и механизмите на осъществяването му, наблюдават се индивидуални 

своеобразия между хората, а ако в процеса на порастване у някои деца се наблюдават 

проблеми (трудности), това поражда проблеми и в стратегиите на себеутвърждаване 

(Харламенкова, 2007). Тази идея на Н. Харламенкова изглежда много перспективна. 

За да изследва емпирично себеутвърждаването и за да създаде необходимия за тази 

цел инструмент (тест-въпросник), Н. Е. Харламенкова подлага феномена на 

класификационно (логическо) деление и обособява три типа себеутвърждаване и 

съответстващите им три стратегии за себеутвърждаване: 

Самоотрицанието е първият тип себеутвърждаване и на него съответства 

неуверената стратегия. 

Конструктивният е другият тип и на него съответства конструктивната 

стратегия за себеутвърждаване. 

На доминирането като тип себеутвърждаване съответства доминантната 

стратегия (пак там).  
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Повлияни от основополагащите идеи на Л. Божович за себеутвърждаването и от 

изследователската активност на Н. Харламенкова, в последните години редица руски 

автори-психолози се насочват към тази проблематика: Н.А. Козирьова (2000), А.К. 

Жаровов (2003), Н.Ф. Калугина 2007), О.А. Моисеева ((2010) – в тези дисертационни 

работи се съдържат разнообразни емпирични изследвания. В работата на Е.А. Киреева и 

Т.Д. Дубовицкая (2011) е представен и собствен изследователски инструмент-въпросник. 

В последните години този изследователски интерес като че ли затихва. 

В другата традиция – създадена и поддържана от американските психолози –  

себеутвърждаването (Self-affirmation) се разглежда като особен модус и проява на 

психологическа защита (в специфичен американския вариант). Създател на традицията е 

Клод Стийл, а негови последователи са Д. Шърмън, Дж. Коен, М. Лири, Л. Нелсън, Дж. 

Шимел, Б. Шмайхел и др. Върху тази теоретичната концепция редица американски 

психолози осъществяват емпирични изследвания, а теоретичните идеи и емпиричните 

резултати се използват за интересни и полезни практически препоръки, приложими във 

възпитателната, а дори и в учебната работа. 

Кл. Стийл изгражда своята основополагаща теория върху следната изходна 

постановка: хората са мотивирани да запазят почтеността на Аз-а, а поведението на всеки 

човек може да се обясни с това, че се ръководи от някаква крайна цел – запазването на 

личния имидж за почтеност, морал и адекватност. По думите на Кл. Стийл, у човек се 

поддържа убеждението, че е почтен,  когато неговото поведението е „подходящо”, а това в 

случая означава, че това поведение съответства на културните норми и правила, които са 

общоприети в неговата среда и общност. Но когато се появят причини човекът да започне 

да изпитва чувството, че почтеността му е застрашена, той прибягва към „самостоятелни 

утвърждавания”, които го характеризират в благоприятна светлина и така се стреми да 

поддържа самооценката и самоуважението си. Стийл счита, че „запазването на цялостта 

на Аз-а се осъществява посредством преместване на фокуса на вниманието върху събития, 

които нямат нищо общо със заплашващата Аз-а информация, но са положителни и 

благоприятни и така елиминират настъпилия дисбаланс” (Steele, 1988). 

Дейвид Шърмън и Джефри Коен, най-авторитетните и активни представители на 

направлението на Кл. Стийл, считат, че като пренасочва съзнанието си към своите 

положителни качества и „фокусира вниманието си към събитие, благодарение на което е 

почувствал удовлетворение и задоволство от добре свършена работа, по този начин човек 

ще възвърне цялостта на Аз-образа си (self-integrity)” (Sherman Cohen, 2006: още в 

заглавието на тази статия се съдържа „признанието“, че себеутвърждаването е защитен 

механизъм: „The psychology of self-defense: Self-affirmation theory“). Тези автори 

проверяват експериментално идеите на Кл. Стийл за практическите ползи от 

себеутвърждаването: в изследване с ученици от малцинствени групи, които обичайно са 

подложени на силен стрес от расистки подигравки, тормоз и стереотипизиране от 

останалите деца, те доказват, че тези ученици, които са преминали  специален курс за 

себеутвърждаване, се справят по-добре с тежкото изпитание и успяват да запазят своите 

оценки и поведение, за разлика от съучениците си, които не са преминали курса. 

Българското участие в разработването на феномена себеутвърждаване, както и 

българският принос в обогатяването на конструкта и концепцията за него, не са все още на 

ниво на цялостна традиция, но в работи на български психолози са налице отделни 

споменавания и интерпретации на феномена, на неговите аспекти и модуси, както и 

няколко работи, посветени на себеутвърждаването. Ще спомена тези българските автори: 
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Кр. Байчинска, Магд. Гарванова и С. Савова (2006), Б. Минчев, Л. Десев, В. Василев, Ст. 

Стоянова, Ив. Пенева, И. Кръстев. Авторът на тези редове е публикувал няколко статии, 

посветени на себеутвърждаването, а настоящата дисертация се оказва първата цялостна 

разработка, посветена на този феномен. 

                                           *           *           *  

В работите на някои автори се наблюдава сближаване, а на моменти и 

отъждествяване на феномена себеутвърждаване със сходната му поведенческа стратегия, 

която се означава като асертивно поведение. Позицията, която тук се застъпва, е че няма 

основания – нито теоретични, нито емпирични – за отъждествяване между 

себеутвърждаването и асертивността (която се описва като уверено поведение); поради 

това един от изследователските ни интереси ще бъде да проверим дали ще се появят 

емпирични потвърждания за близостта между тях. 

                                           *           *           *  

Недостатъчната разработеност на проблема за себеутвърждаването обяснява и 

отсъствието на разнообразни цялостни концепции, проследяващи възрастовата динамика 

на себеутвърждаването, особеностите на този феномен в различните възрастови периоди 

на онтогенезата. Единствената подобна концепция, предлагана от Н.Е. Харламенкова, 

постулира, че развитието на себеутвърждаването има свой закономерен ход в процеса на 

порастване и независимо от индивидуалните линии на своето развитие, хората преминават 

през едни и същи стадии на себеутвърждаване (Харламенкова, 2007). Онтогенетичното 

редуване на тези стадии авторката описва и обосновава с трите типа и съответните им 

стратегии на себеутвърждаване (виж по-горе). В ранните (детски) възрасти, когато детето 

открива своето Аз, а поведението му се регулира външно от значимите възрастни, 

преобладава неуверената стратегия, която съответства на самоотрицанието като тип. 

С навлизането в тийнейджърска възраст, когато представите за себе си са все още 

неясни, а перспективите за бъдещето са неопределени, тийнейджърите продължават да се 

себеутвърждават чрез неконструктивна стратегия, в която преобладава вече                      

не самоотрицанието, а доминирането. Този преход се наблюдава в 13 – 15 годишния 

възрастов период, а като цяло картината е сложна, тийнейджърите прилагат и трите 

стратегии и вече към 18 – 19 години емпиричните данни сочат нарастване и на 

конструктивните поведенчески реакции. „Към 25 – 30 години се наблюдава известно 

повишение на неуверените стратегии и значителен скок в доминиращите стратегии при 

снижаване на конструктивните реакции“ (Харламенкова, 2007). 

Освен че не е достатъчно стройна и ясна, тази схема на динамиката на 

себеутвърждаването оставя впечатлението, че е нагодена към собствената 

класификационна схема на Харламенкова за стратегиите на себеутвърждаване и служи за 

нейното илюстриране и обосноваване. 

Поради това, донякъде принудено, ние пристъпихме към създаването на собствена, 

авторска концепция за себеутвърждаването, която да послужи като теоретична основа 

за емпиричното изследване, в което себеутвърждаването се съотнася с психосоциалната 

идентичност в юношеството. В концепцията ни редуването на възрастово-специфичните 

стадии на себеутвърждаването е централен момент, а в тяхното разграничаване сме се 

повлияли от някои от стойностните идеи на Л. Божович. Тази възрастова специфика е и 

основанието за разграничаването и на качествено-специфичните особености на 

себеутвърждаването, които означихме като степени на себеутвърждаването. 
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Авторската концепция за себеутвърждаването е базирана върху основополагащите 

идеи на У. Джеймс, З. Фройд, Дж. Дюи и А. Адлер за същността и смисъла на този 

феномен, както и върху теорията на Е. Маслоу за смислово-йерархичния характер на 

личностното развитие в онтогенезата (в живота). В нашата концепция са разграничени 

две степени (и съответно две качествени равнища) в проявлението и в развитието на 

феномена себеутвърждаване в онтогенетичното и в личностното развитие.  

По-ниско е нивото на себеутвърждаване, ако субектът го преследва и постига 

чрез активност, насочена към приемане, одобрение и признание от другите, чрез 

стремеж към престиж, слава и по-висока позиция в референтната група и общност. 

По-високо е нивото (и степента) на себеутвърждаване, ако се проявява в стремеж на 

субекта към стойностни постижения (успехи, творения, продукти, личностен растеж 

и др.), които са ценни сами по себе си, независимо от оценката на другите.  

За подобно разграничение има сериозни теоретични основания и авторът ги е 

потърсил и открил в известните и влиятелни теории на Е. Маслоу, Д. Маклелънд, Ед. Диси 

и Р. Райън, Фр. Хърцбърг, Фр. Лютанс, както и в класическата теория на У. Джеймс. 

В интерес на теоретичната пълнота и житейската правдоподобност бе разграничено 

още едно, най-ниско равнище на неговото проявление и, съответно, най-ниска степен в 

неговото класификационно представяне и оценяване. Примерите от всекидневието, а и 

класическите идеи на У. Джеймс ни подсказват, че много хора се себеутвърждават чрез 

притежание. Тази най-ниска степен е характерна и специфична за малките деца; когато се 

наблюдава при порастналите хора, тогава е специфична проява на личностна незрялост и 

компенсаторно-защитно поведение. По обясними причини тази най-нисша степен на 

себеутвърждаване не е представена в нашия тест за изследването на този феномен – 

несериозно е да очакваме, че изследваните ще изберат отговор, с който да признаят 

стремежа си да се себеутвърдят чрез притежаване на престижни неща; поради това се 

отказахме от скáла или айтъми, които биха тласкали към социално-желателни отговори.  

В систематизиран вид степените на себеутвърждаване като най-съществен 

компонент на нашата концепция са представени в Таблица 1. 

                                                                                                                            Таблица 1: 

 Степени на себеутвърждаването 

Степени на 

себеутвърждава- 

нето 

Възрастово-

психологически 

особености 

Мотивационно-

смислови 

характеристики 

Поведенчески 

характеристики 

Себеутвърждаване     

чрез притежание 

Характерно за малките 

деца. При порастналите се 

среща като проява на 
регресивно-защитнo и 

компенсаторно  поведение 

Притежаваните неща се 

осъзнават и преживяват като 

мярка и доказателство за 
собствената значимост и 

стойност 

Импулсивно-полезависимо 

поведение, субектът е като 

притеглян от вещи и цели, 
които се стреми да 

притежава 

Себеутвърждаване     

чрез приемане и 

одобрение от 

другите 

Най-типично за 

тийнейджърството и 

ранното юношество 

Дейността се насочва от 

стремежа да се заслужи 

положителната оценка на 

„значимите други“ 

Поведение, зависимо от 

другите (напр. конфор-

мистко); засилен стремеж 

да се хареса на повече хора, 

да се  привлече внимание 

Себеутвърждаване 

чрез успехи, 

постижения и 

личностен растеж 

Характерно за 

порастналите юноши и 

зрелите личности   

Дейността се осъзнава      

като себеразвитие и 

самоусъвършенстване; 

Преживява се като 

автономно мотивирана,   

Рефлексивно (поленезави-

симо) поведение; 

Осъзнава се като източник 

на удовлетворение и начин 

за себедоказване  
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Съществената част от постановките на авторската концепция за 

себеутвърждаването се нуждаят от емпирична проверка и в настоящото изследване 

предстои да потърсим потвърждения за съдържащите се в тях предположения. 

                                         *            *            * 

 Емпиричното изследване в дисертацията е базирано върху следното обобщеното 

разбиране за феномена и конструкта себеутвърждаване. Себеутвърждаването е 

универсална, базисна характеристика на човека, чиято същност е осъзнаването и 

преживяването на собствената значимост, стойност и ценност като начин за 

осмисляне на поведението и живота като цяло. Това чувство за значимост се 

съгласува и поддържа от приемането и одобрението на референтната за субекта 

общност и от осъзнаването на реализацията на собствения му потенциал. 

 Отсъствието на някои от тези същностни компоненти причинява на човека 

дефицит на себеутвърждаване, който дефицит води както до дискомфорт и понижаване 

на психичното благополучие, така и до сериозни поведенчески отклонения. Поради това 

дефицитът на себеутвърждаване следва да бъде интересен проблем за психолозите-

изследователи, но също така важен проблем за практически ориентираните психолози: 

- За училищните психолози, които трябва да следят динамиката на 

взаимоотношенията в училищните класове и други младежки и детски групи. Обичайно  е 

в тези групи някои деца да са в позицията на отхвърлени, игнорирани или да имат 

социометричен статус, по-нисък от техните (понякога завишени) претенции. В такива 

случаи те преживяват дефицит на себеутвърждаване, което обичайно води до промени в 

настроението и поведението им, близки до девиантните прояви; 

- За криминалните психолози: почти във всички случаи на тежки престъпления 

срещу личността, извършени от млади хора, престъпникът е лице с тежък дефицит на 

себеутвърждаване; 

-    За психолозите-консултанти: когато не се отреагира чрез агресивни прояви, 

дефицитът на себеутвърждаване причинява на децата, тийнейджърите и юношите в 

аутсайдерска позиция тежки депресивни състояния.  

-    Може да се очаква с голяма вероятност, че този феномен ще се среща – в 

различни модуси и с варираща интензивност – сред безработните и неучещи млади хора, 

сред младежите, търсещи заместваща (компенсаторна) идентичност – фенски групи и др., 

сред младежите от малцинствените етнически групи и др. Тези очаквания, естествено, 

предстои да се проверяват емпирично, като за целта са нужни и нови подходящи 

изследователски инструменти, като наред със стандартните, предназначени за масови 

изследвания на големи извадки, са нужни и такива от групата на качествените методи, в 

които е налице непосредствен, тесен контакт с изследваните. 

 

 

 

 

 

като ценна и привлекателна 

сама по себе си 
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Трета глава: ЕМПИРИЧНО  ИЗСЛЕДВАНЕ  НА  ИДЕНТИЧНОСТТА  

И  СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕТО  И  НА  ТЯХНАТА  ВРЪЗКА 

 Теоретичният модел, върху който се основава емпиричното изследване, 

включва следните теоретични положения и постановки: 

- Идеята за автентичната идентичност, която по своята същност е процес на 

интегриране на всички компоненти на самопознанието и осъзнаването, открояването и 

дълбокото личностно преживяване на най-важния от тях – чувството за собственото Аз; 

съдържанието на автентичната идентичност е представена в класическата теория на Е. 

Ериксън за този феномен. 

- За адекватното изследване на особеностите и развитието на идентичността е 

разумно и основателно съотнасянето на този феномен с други феномени, които са важни 

компоненти на личността и са смислово релевантни с него. В българската психологическа 

наука, както вече посочих, са положени основите на интересна традиция за паралелно 

съпоставително емпирично изследване на идентичността и свързани с нея личностни 

феномени: М. Бакрачева (Стефанова-Бакрачева, 2003), С. Савова (2005), Д. Алпиева 

(2013), К. Стоименовска (2010). 

- Постигането на психосоциална идентичност като процес е мотивирано от 

стремежа на младите хора към себеутвърждаване, т. е. постигането на преживяване и 

съзнание за собствената значимост, ценност, както и стремеж да се получат 

потвърждения, че другите (значимите други, а в юношеството това са основно 

връстниците), признават тази значимост и ценност. 

 Пред психологическата наука стои интересната и важна задача да бъде проучена 

взаимната връзка между тези два феномена, която може да се окаже и връзка на 

взаимообусловеност (а не само на статистическа корелация).   

- Концепциите, създадени за целите на емпирично изследване на идентичността 

(напр. подтеорията за статусите на Дж. Маршиа и др., за транзитивните статуси на Дж. 

Адамс и др., за видовете – междуличностна, идеологическа, професионална, етническа и 

др. – идентичност), трябва да служат не за самостоятелно определяне на същността й, а за 

съотнасянето на феномена идентичност с други сходни и съпоставими феномени в 

живота, в изявите и в структурата на личността. По този начин емпирично ще се изясняват 

нейните връзки: релации, зависимости и генезис.  

В дисертацията е представена авторска концепция за себеутвърждаването, чиито 

основни положения представих по-горе. В нея са разграничени две основни степени  (и 

съответно две качествени равнища) в проявлението и в развитието на феномена 

себеутвърждаване в онтогенетичното и в личностното развитие. 

Тази концепция представя и изразява себеутвърждаването като един специфичен 

процес на психично (личностно) съзряване,  на освобождаване на личността от влиянието 

и натиска на значимата (релевантна) за юношата общност, на достигане до по-високо ниво 

(равнище, степен) на личностна и ценностна автономност – както в оценяването и 

осмислянето на обществените реалности и на самия себе си, така и на регулацията на 

собственото поведение.  

Хипотетичните (подлежащи на емпирична проверка) постановки в нашата 

концепция са следните: 
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- „Незрелите“ личности (типичен пример са тийнейджърите) са по-силно 

ориентирани към приемане и одобрение от връстниците и стремежът им към 

самоутвърждаване се реализира в повишен интерес и активност към постигане на висок 

статус в групата на връстниците; 

- „По-зрелите“ и по-високо развити личности са отдадени на сериозно жизнено 

дело, относително автономни са от мненията и оценката на околните и 

себеутвърждаването им се определя в по-голяма степен от собствената им самооценка, 

която се основава върху реалните им успехи и стойностни постижения (Maslow, 1970; 

Минчев, 2011, 2013); по-близко до това личностно равнище, според нашите хипотетични 

очаквания са студентите – по-възрастни юноши. 

В настоящото емпирично изследване ще бъде проследена емпирично връзката 

между феномена (и конструкта) идентичност и феномена (и конструкта) 

себеутвърждаване на личността. Тези феномени ние считаме за универсални и базисни 

характеристики на съвременния човек и те най-вероятно се открояват най-ярко, релефно и 

забележимо в юношеската възраст. Идентичността отдавна е с признат статус на такава 

характеристика на личността, докато за себеутвърждаването предстои да се потвърждава 

теоретично и емпирично неговият статус на универсално и водещо качество на 

съвременния човек. Според нас себеутвърждаването се проявява също и в ролята на 

стимул и активатор на постигането на психосоциална идентичност в юношеството и 

в нашето изследване ще потърсим емпирично потвърждение на това предположение. 

Себеутвърждаването на личността несъмнено има като свои компоненти (или 

феноменологични прояви) такива феномени, като: самооценка, самолюбие, самоуважение, 

самочувствие. Водени от традиционния емпиричен манталитет бихме могли да се насочим  

да установяваме (като проверяваме емпирично)  какво място, тежест, какви факторни 

тегла имат тези компоненти в общата структура на комплексния феномен. Това несъмнено 

е интересно и важно. Но аз смятам, че по-важно и по-полезно за практиката е да запазим 

(поне на този етап на разработване) изследователското си отношение към феномена 

себеутвърждаване като към цялостен (смислово неделим) и да потърсим механизмите и 

логиката на проявлението му и генезиса му чрез съотнасянето му с други, смислово 

релевантни на него феномени, да разкрием връзката му с тях. По този начин – като 

предположим и предпоставим тези феномени като предиктори (предпоставки и фактори) 

на себеутвърждаването като цяло – можем да допринесем за изясняването на неговата 

същност и място в личностното развитие. 

 

Цел, задачи и хипотези на емпиричното изследване 

Общата цел на дисертационното изследване е установяването на особеностите на 

феномените идентичност и себеутвърждаване, проучването на динамиката и на развитието 

им в ранното и късното юношество и проследяване на тяхната взаимна връзка. 

Емпиричното изследване е насочвано от две изследователски задачи, поради 

което е организирано в два относително самостоятелни емпирични модула (блока):  

Първият: да се проследи самостоятелната възрастово-хронологична динамика на 

феномените „психосоциална идентичност“ и „стремеж към себеутвърждаване“, като се 

сравни равнището на развитието им поотделно в два последователни възрастови среза – 

ранно юношество и късно юношество. Върху основата на тази динамика ще се проследи 

корелационната връзка между равнищата на двата феномена и по този начин да се 
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установи наличието на тяхната взаимна зависимост. Този изследователски модул 

открояваме като първа основна съставка на емпиричното изследване; 

 Вторият модул има за цел установяването на предиктора (или предикторите) на 

феномена себеутвърждаване, като се проследи неговата корелационна връзка (и съответно 

– някакъв вид зависимост) със следните феномени: смисъл на живота, мотивация за 

постижение  и равнище на базисна общителност (комуникативност) на личността.        

Всеки от тeзи два модула е осъществен с различни контингенти (извадки) от 

изследвани лица и различни батерии от изследователски инструменти. 

Изследователските задачи на емпиричното изследване са: 

1. Да се проследи възрастовата динамика на феномена психосоциална 

идентичност чрез съпоставянето на равнището на развитието му (чрез достигнатите 

статуси на идентичност – по Дж. Маршиа) между две „срезови“ извадки – ученици-

тийнейджъри (средна възраст 16 години) и студенти-порастнали юноши (средна възраст 

24 години). 

2. Да се проследи възрастовата динамика на феномена себеутвърждаване, като се 

съпостави степента (нивото) на развитието му чрез същата изследователска процедура.  

3. Да се потърси и проследи взаимната връзка при развитието на тези два 

феномена, като се установят корелационните зависимости между техните качествени 

съставки  (нива) – статусите при идентичността и степените при себеутвърждаването. 

4. Да се потърсят и откроят предикторите на себеутвърждаването с цел 

разкриването на неговата същност чрез съотнасянето му и корелирането с други, 

релевантни феномени, посочени по-горе. 

Хипотези на изследването: 

1.   Основната (централна) хипотеза на емпиричното изследване е следната: 
Между стремежa към себеутвърждаване (преживявано като желание на 

субекта да се чувства значим, достоен, можещ и компетентен, приет, одобряван и 

признат) и постигането на психосоциална идентичност съществува значима и 

същностна връзка:  очакваме, че по-високото равнище (степен) на себеутвърждаване 

статистически значимо корелира с по-високите статуси на идентичност.  

Алтернативна хипотеза: Между феномените себеутвърждаване и идентичност     

не се наблюдава същностна връзка и всеки от тях е самостоятелна, независима личностна 

характеристика на човека.  

Ако се установи връзка между себеутвърждаването и идентичността, тя може да се 

предполага и като връзка на взаимно пораждане (или подкрепяне и стимулиране). Тъй 

като себеутвърждаването е по-ранен и първичен феномен в онтогенетичен план от 

идентичността, в по-нататъшни изследвания трябва да се проучи дали базисният стремеж 

към себеутвърждаване поражда, причинява, мотивира активността на субекта, насочена 

към постигане на идентичност. 

Останалите хипотези, които насочват нашето емпирично изследване, са следните: 

2. Втора хипотеза: Очакваме, че ще се наблюдава значима разлика между 

статусите на идентичността, на които се намират двете сравнявани извадки (възрастови 

„срезове“) – учениците (тийнейджъри) ще се намират в по-нисък статус на идентичност в 

сравнение със студентите (по-възрастни юноши), които ще бъдат в по-висок статус.  
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Алтернативна втора хипотеза: Няма да се наблюдава значима разлика в 

статусите на психосоциална идентичност, определена от възрастовата разлика. 

Потвърждаването на втората хипотеза ще свидетелства, че идентичността се 

разгръща и развива във времето (в биографичното време) и по-високият статус се 

определя от преживяното необходимо „технологично време“ за достигането му. 

Потвърждаването на алтернативната хипотеза ще свидетелства, че пребиваването 

на младия човек в даден статус на идентичност е индивидуална личностна 

характеристика, независеща от възрастта му. 

3. Трета хипотеза: Очакваме, че между изследваните лица от двата възрастови 

„среза“ ще се наблюдава разлика в качеството (нивото, степента) на себеутвърждаване – 

по-възрастните (студентите) ще се себеутвърждават по-често и основно чрез стремеж към 

стойностни постижения (по-високата и зряла степен на себеутвърждаване), докато по-

младите (учениците-тийнейджъри) ще се себеутвърждават чрез признанието и 

одобрението на другите-връстниците (по-ниската, незряла степен на себеутвърждаване). 

Алтернативна трета хипотеза: Няма да се наблюдава разлика между 

изследваните извадки по качеството (степента) на стремежа към себеутвърждаване. 

Потвърждението на третата хипотеза ще свидетелства, че степените на 

себеутвърждаване се редуват (и изграждат) последователно в различните и 

последователни възрасти в живота на младия човек и бележат стъпките в неговото 

личностно съзряване. Потвърдената алтернативна хипотеза ще свидетелства, че начинът 

на себеутвърждаване е индивидуална особеност на личността на младия човек, това е 

личностна характеристика, автономна от възрастта му и от придобития личностен опит. 

4. Четвърта хипотеза:  Предполага се, че себеутвърждаването е по-скоро 

смислов, а не толкова мотивационно-подбудителен феномен;  поради това  по-високата 

степен на себеутвърждаване следва да корелира с по-високо ниво на смисъл на живота. 

Алтернативна четвърта хипотеза: Себеутвърждаването ще корелира високо с 

мотивацията за постижение, което свидетелства, че то е явление с мотивационно-

подбудителен характер. 

5. Пета хипотеза: Себеутвърждаването е индивидуално-своеобразна характерис-

тика на субекта и ще корелира с индивидуално присъщото ниво на базисна общителност. 

Алтернативна пета хипотеза: Себеутвърждаването не е индивидуално-

характерологична черта на човека, а личностна характеристика, продукт на личностното 

развитие в онтогенезата, която не се определя от природно предзададени особености (като 

базисната общителност, например). 

Предмет на дисертационното изследване са феномените себеутвърждаване и 

идентичност, тяхното развитие в онтогенезата и взаимната им връзка (и 

взаимообусловеност). Обект на изследването са млади хора (обобщено – в юношеска 

възраст), като са подбрани (конструирани) в две срезови извадки с възрастова разлика 

средно около 8 години – група на учениците-тийнейджъри и група на студентите-юноши, 

между които се осъществява сравнителен анализ по основните характеристики на 

изследваните феномени психосоциална идентичност и себеутвърждаване. 

Методика и организация на емпиричното изследване  

Първи модул на емпиричното изследване 

Основните изследователски инструменти на първия модул на емпиричното 

изследване са два: 
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- Известният и реномиран въпросник за обективно измерване на статусите на 

психосоциалната идентичност (ВОИСПИ); 

- Авторски инструмент – Тест за изследване на самоутвърждаването в юношеска 

възраст (дело на автора на дисертацията). 

Въпросникът за обективно измерване на статусите на психо-социална 

идентичност е създаден от Дж. Адамс, Л. Бениън и К. Хю през 1979 г. (Adams, 1998; 

Adams, Bennion & Huh, 1989;  също: Байчинска, Бакрачева, 2001). Той е създаден с две 

основни цели. Първата е да се създаде начин за бърза класификация на изследваните лица 

в четирите статуса на психосоциална идентичност. Втората цел е резултатите да бъдат 

разпределени освен в чистите статуси на идентичността и в транзитивни статуси с оглед 

по-прецизната преценка за мястото на всяко изследвано лице в процеса на изграждане на 

идентичността. Въпросникът се състои от 64 айтема. Всеки статус на идентичността се 

измерва с по 16 айтема в 8 сфери. Използването на този въпросник позволява разделяне на 

изследваните лица в психосоциалните статуси на идентичност в сферата на 

идеологическата и интерперсоналната идентичност, както и в общия статус на 

идентичност. Освен в четирите чисти статуса на идентичност, тази методика позволява 

изследваните лица да се класифицират в 12 транзитивни статуси, благодарение на което 

може да се направи по-точна преценка за идентичността на изследваните лица. Така се 

оформят общо 16 статуса, в които се класифицират изследваните. 

Въпросникът ОИСПИ е високоавторитетен и широкоприлаган в целия свят. Той 

притежава високи показатели на психометричните си характеристики, като за български 

извадки М. Бакрачева (Стефанова) е установила стойности на корелация при тест-ретест 

процедурата от 0,63 до 0,83, т.е. висока надеждност (стабилност), а надеждността на 

айтемите, проверени с Алфа на Кронбах варира от 0,72 до 0,74 (Стефанова, 2003).  

Тестът за изследване на себеутвърждаването в юношеска възраст е създаден от 

автора на дисертацията; съдържа четири скáли, всяка от които измерва по един от 

основните компоненти на конструкта „себеутвърждаване”. Първата скáла измерва 

себеутвърждаване чрез приемане и одобрение от околните. Тази скáла измерва и 

представя по-ниското ниво (степен) на себеутвърждаване. Втората скáла  измерва 

себеутвърждаването чрез постигане на качествени резултати и успехи, което е второто, 

по-високо стъпало (и съответно – степен) на самоутвърждаването. Третата скáла  е за 

плътност и интензивност на биографичните събития, които водят до себеутвърждаване. 

Основаваме се върху убеждението, че колкото по-наситена и динамична биография 

притежава даден субект, то толкова по-висока е неговата степен на себеутвърждаване 

(себеутвърждаването е съзнателен процес, субектът осъзнава неговите фактори и 

постижения). Четвъртата скáла е скáла за асертивност (като вероятен модус на 

себеутвърждаването). Неразривно свързвано от почти всички автори със 

себеутвърждаването, нивото на асертивност навярно е в някаква корелация с него, което 

следва да се провери емпирично, тъй като досега такава проверка не е правена.  

Четирите скáли на теста можем да разграничим на две основни и две 

допълнителни. Последните две скáли съставляват и съдържателния „фон“ и пълнеж на 

теста (донякъде се проявяват и като скáли-дистрактори). 

 

Алфа на Кронбах на теста, айтемите и скалите 

Данните от проверката на стойностите на коефициента Алфа на Ли Кронбах, както 

коефициента на надеждност (устойчивост или стабилност), са представени на Таблица 2. 
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Таблица 2: 

Коефициент на вътрешна консистентност на теста 

и отделните скали. Надеждност (стабилност) на теста 

 

Скáли   Алфа на Кронбах 

         N = 364 

Тест-ретест 

надеждност 

N = 62 

Общ коефициент за целия тест 

 

,698 0,76 

I скáла: Себеутвърждаване чрез приемане и 

одобрение от другите 

,708 - 

II скáла: Себеутвърждаване чрез постигане на 

качествени резултати и успехи 

,702 - 

III скáла: Плътност/интензивност на 

биографичните събития 

,151 - 

IV скáла: Асертивност (като модус на 

себеутвърждаването) 

,304 - 

 

 Алфа на Кронбах за целия тест е на границата на нормата и може да се приеме за 

добра. Стойностите на коефициента Алфа за двете основни скáли, които са най-важни за 

изследването ни, свидетелстват за добри показатели на вътрешната консистентност на 

айтъмите, които измерват същностните особености на себеутвърждаването. 

Ниските стойности на Алфа на Кронбах при трета и четвърта скáли ще 

интерпретирам по следния начин: стойност на Алфа 0,151 при трета скала свидетелства 

(макар и косвено, но убедително), че феноменът плътност (или интензивност и 

осъзнатост) на автобиографичните събития е различен от себеутвърждаването като 

феномен, което не е неочаквано като извод. По-интересен и принципен е изводът по 

отношение на асертивността – стойност на Алфа 0,304 говори, че асертивността не е  

тъждествена на себеутвърждаването (очакването за това представих в теоретичния анализ)  

и авторите, които ги отъждествяват, нямат достатъчно основания (поне емпирични) за 

това. Но същевременно данните сочат, че като феномен той е по-близък съдържателно до 

себеутвърждаването, отколкото осъзнаването на биографичните събития. 

Стойностите на Алфа на Кронбах за всички айтеми на теста след отстраняването на 

всеки един от тях, са представени на Таблица 3.  

Таблица 3: 

Вътрешна консистентност на всички айтеми на теста 

 

Айтеми 

Средно за 

скáлата при  

отстранен 

айтем 

Промяна в 

скáлата при  

отстранен 

айтем  

Коригирана 

обща 

корелация 

Алфа на 

Кронбах при  

отстранен 

айтем 

    Айтем 1 53,6309 72,289 ,148 ,702 

    Айтем 2 55,6391 73,115 ,234 ,690 

    Айтем 3 55,1488 69,144 ,439 ,673 
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    Айтем 4 54,9862 71,610 ,264 ,688 

    Айтем 5 53,2479 72,154 ,172 ,698 

    Aйтем 6 54,9669 70,944 ,283 ,686 

    Aйтем 7 55,3967 69,688 ,435 ,674 

    Aйтем 8 55,0661 70,266 ,357 ,680 

    Aйтем 9 52,8127 74,213 ,079 ,708 

    Aйтем 10 55,0882 71,235 ,239 ,690 

    Aйтем 11 53,1185 81,674 -,269 ,732 

    Aйтем 12 54,5014 69,090 ,364 ,678 

    Aйтем 13 53,5427 69,188 ,329 ,681 

    Aйтем 14 55,6997 70,730 ,384 ,679 

    Aйтем 15 54,7355 69,499 ,355 ,679 

    Aйтем 16 54,9477 71,691 ,264 ,688 

    Aйтем 17 54,7328 68,235 ,399 ,674 

    Aйтем 18 55,2837 68,314 ,485 ,668 

    Aйтем 19 54,7190 71,772 ,245 ,690 

    Aйтем 20 54,9477 69,155 ,313 ,683 

 

Резултатите показват, че няма причини и необходимост да се премахват или 

подменят айтеми от теста. Най-сериозна промяна настъпва при премахването на 11-ти 

айтем, който се отнася към третата  скáла – плътност/интензивност на биографичните 

събития, което обяснява факта, тъй като тази скáла е съдържателно различна от 

останалите (и ще я разглеждаме като скáла-дистрактор).  

Същата процедура беше извършена с айтемите от всяка  от двете основни скáли и 

получените емпирични резултати показаха, че няма основание за изваждането на айтеми 

от тези скáли и няма необходимост от преструктурирането на теста.  

Приложеният факторен анализ по метода на главните компоненти потвърди, че 

айтемите, предварително обособени в скáлите на теста, са правилно групирани 

съдържателно, а също така, че трета и четвърта скáли и айтемите, обособени в тях, са 

допълнителни и донякъде ще играят ролята на дистрактори. Така ще се отнасяме към тях 

и в следващия анализ на емпиричните данни. 

В отделна извадка от 62 изследвани лица (22 студенти от І курс Начална 

педагогика, 19 студенти от І курс Психология и 21 студенти от ІІ курс Психология) беше 

проверена надеждността на теста за себеутвърждаване чрез процедурата „тест – 

ретест“. За тази извадка беше установен коефициент на корелация  r = 0, 76, което 

свидетелства за добро ниво на надеждност (устойчивост или стабилност) на теста.  

 

Втори модул на емпиричното изследване 

Той е ориентиран изцяло и само към същността на себеутвърждаването, като за 

целта този феномен е съотнесен с няколко други феномени: смисълът в живота, 

мотивацията за постижението и базисната общителност (комуникативността). Всеки 

от тези феномени (и конструкти) може да бъде предположен и предпоставен като 

предиктор на себеутвърждаването. Във втория модул на емпиричното изследване се 
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проверява връзката (корелационната зависимост) между себеутвърждаването и всеки от 

тези феномени, което би хвърлило светлина върху неговата същност: 

- Високата корелация с мотивацията за постижение би свидетелствала, че 

себеутвърждаването е феномен с динамично-мотивационен характер, че то изпълнява 

главно поведенческо-подбудителна функция в живота на младия човек; 

- Високата корелация със смисъла на живота би показала, че себеутвърждаването 

е феномен от смислов характер и ролята му е главно да „запълва със смисъл“ (да придава 

смисъл на) човешката активност; 

- Високата корелация с базисната общителност би свидетелствала, че характерът 

и качеството (степента) на себеутвърждаването са предрешени от индивидуалните 

особености, от природата на всеки индивид.  

- Към втория модул на емпиричното изследване ние предпоставихме следната  

хипотеза (четвъртата в общия списък на хипотезите), че себеутвърждаването е феномен 

основно със смислов характер, че посоката и равнището на себеутвърждаването в 

юношеската възраст се определят от осъзнатия смисъл на собствената дейност. 

Допълнителната хипотеза съдържа допускането, че високото равнище на базисна 

общителност ще корелира високо (значимо) със скалата за себеутвърждаване чрез 

приемане и одобрение от другите, т. е. че тази степен на себеутвърждаване има за 

предпоставка природно зададената базисна общителност на определени хора. 

Изследователският инструментариум на втория модул на емпиричното 

изследване се състои от следните методики: 

- Авторският тест за изследване на себеутвърждаването;  

- Българска скала за потребност от постижение, конструирана и  валидизирана 

от Ив. Паспаланов и Д. Щетински (1985); 

-   Тест на Дж. Крумбъг и Л. Махолик за смисъл в живота (българската версия-

адаптация е на Б. Минчев (2011); 

-   Тест за нивото на базисна общителност (по В. Ф. Ряховски: Энциклопедия 

психологических тестов, 1997). От цялостния замисъл и от айтъмите на теста личи, че той 

е разработен върху теоретичния модел на концепцията на Ф. Зимбардо за стеснителността. 

                                                                 *          *          * 

 При статистическата обработка на емпиричните данни бяха използвани следните 

статистически методи и процедури: Описателна статистика; Вариационен анализ; 

Корелационен анализ; Факторен анализ; Регресионен анализ; Дисперсионен анализ 

ANOVA; Т – тест; Алфа на Кронбах; Тест – ретест. 

Статистическата обработка на данните е извършена с програмата SPSS (v .21). 

 

Изследвани лица в първия модул 

Изследваните лица са подбрани съобразно замисъла на основното емпирично 

изследване и включват две обособени извадки: лица от ранна юношеска (или късна 

тийнейджърска) възраст и късна юношеска възраст. 

Първата извадка включва 143 ученици от 4 училища (3 от гр. Пловдив и 1 от гр. 

Кърджали). Средната възраст на участниците в този възрастов срез е 16,16 години. 

Втората извадка включва 221 студенти от 3 учебни заведения (Пловдивски 

университет и филиалите му в Кърджали и Смолян), бакалавърска и магистърска степени. 

Средната възраст на извадката е 24,18 години (точно 8 години повече от първата). 
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                                                                                                                                        Таблица 4: 

                                                                                  Структура на извадката за първи модул 

 

Ученици 14 – 16 годишни 

Средна възраст: 15,7 г. 

17 – 19 годишни 

Средна възраст: 17,2 г. 

Общо: 14 – 19 годишни 

Средна възраст: 16,1 г. 

91 52 n = 143 

 Момичета: 76 Момчета: 67 

Студенти Жени: 154 Мъже: 67 n = 221 

Възрастов диапазон: от 18 до 51 години 

Мода: 21 г.  

Средна възраст: 24,2 г. 

 

Общо в този модул на емпиричното изследване са обхванати 364 изследвани лица. 

 

Изследвани лица във втория модул 

Във втория модул на емпиричното изследване са включени основно студенти и 

само малка група ученици. Студентите са от три града – Пловдив, Кърджали и Смолян, 

следващи в Пловдивския университет и неговите филиали. Изследваните в този модул са  

хомогенна група (по възраст и занимание) и поради това не ги представяме в таблица. 

Във втория модул са включени 172 изследвани лица, а общо в двата модула на 

цялостното ни емпирично изследване са обхванати  536 изследвани лица. 

Всички изследвани са дали своето информирано съгласие за участие в 

изследванията.  

Емпиричните данни в двата модула са събирани през 2015, 2016 и 2017 г. 

 

Четвърта глава: АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕМПИРИЧНОТО 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕТО И ПСИХОСОЦИАЛНАТА 

ИДЕНТИЧНОСТ 

 

 Резултати за цялата извадка 

Анализът на емпиричните данни и резултати следва последователността и логиката 

на изследователските задачи. Данните, които се отнасят към първата изследователска 

задача (виж Таблици 5 и 6), представят общата и пъстра картина на статусите на 

психосоциална идентичност на съвременните млади хора в България. 

Таблица 5: 

Разпределение на чистите статуси на идентичност 

за цялата извадка изследвани лица (N = 364) 

 

Статуси    (N = 364) Брой Проценти 

    Чиста Дифузия 134 36,8 % 

    Чист Мораториум  91 25,0 % 

    Чиста Предрешена 115 31,6 % 

    Чиста Изградена  24  6,6 % 
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Тези емпирични данни ясно показват „съсредоточаването“ на изследваните лица в 

трите по-ниски статуси на идентичност. Те могат да ни ориентират само най-общо в 

пъстрата картина на психосоциалната идентичност на младите хора в нашата страна и за 

някакви общи тенденции в изграждането на идентичността, но едва ли, взети сами по себе 

си, тези данни за чистите статуси на идентичност съдържат особено богата информация. 

Следващата Таблица 6 е направена върху матрицата-таблица на Дж. Адамс.  

                                                                                                                                      

                                                                                                                                       Таблица 6: 

Разпределение на транзитивните статуси на идентичност 

за цялата извадка изследвани лица (N = 364) 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултатите свидетелстват, че процесът на изграждане на идентичността е сложен, 

многопосочен и едва ли могат да се обобщят и формулират еднозначни и еднопосочни 

закономерности на постигането на идентичност в младежка възраст. Тези данни ще 

придобият смисъл, ако ги разглеждаме съпоставително – като съотнесем данните на 

изследвани лица на различни възрасти и по този начин  се проследява възрастовата логика 

и динамика на измененията и изграждането на идентичността. Поради това ще насочим 

вниманието към съотношението на статусите на идентичност (чисти и транзитивни) при 

извадки от млади хора, намиращи се на различен етап на юношеството (ранно и късно). 

№ Транзитивен статус на идентичност Брой Процент 

1 Чиста дифузия 17   4,7 

2 Чиста  предрешена  идентичност 79       21,7 

3 Чист мораториум 11   3,0 

4 Чиста изградена (постигната)  

идентичност 

24   6,6 

5 Транзитивен (преходен) статус:  

дифузия- предрешена  идентичност 

46      12,6 

6 Транзитивен статус: дифузия –  

мораториум 

11  3,0 

7 Транзитивен: дифузия – изградена   1 0,3 

8 Транзитивен: предрешена  - мораториум         10        2,7 

9 Транзитивен:  предрешена  - изградена 22 6,0 

10 Транзитивен: мораториум - изградена  1 0,3 

11 Транзитивен: дифузия -  предрешена  -  

мораториум 

        36 9,9 

12 Транзитивен: дифузия -  предрешена  -  

изградена 

 4        1,1 

13 Транзитивен: дифузия – мораториум –  

изградена 

 2        0,6 

14 Транзитивен:  предрешена  - мораториум – 

изградена 

 4        1,1 

15 Транзитивен: дифузия- предрешена – 

мораториум – изградена 

        17        4,7 

16 Недиференциран мораториум          79      21,7 
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Съпоставителен анализ на статусите на идентичност между разновъзрастови 

извадки 

В следващата Таблица 7 са представени данните за разпределението на чистите 

статуси на идентичност в двете групи изследвани в първия модул на настоящото 

изследване, както и чистите статуси, но групирани по критериите „активни – неактивни“ и 

„определени – неопределени“. Изследваните ученици са на средна възраст 16 години, а 

студентите – на възраст 24 години. Възрастовата разлика между двете сравнявани 

групи е осем години, като тя е основния фактор, който приемаме за обяснение на 

разликите, които очакваме да се наблюдават. 

Таблица 7: 

Съпоставка на разпределението на  

основните (чисти статуси) на идентичност 

 

Стълбовете в диаграмата (Фигура 1) представят абсолютния брой попаднали в 

статуса и нагледно показват различията между двете разновъзрастови извадки по всички 

чисти (основни) статуси. 

 

 
 

0

20

40

60

80

100

Ученици

N = 143

Студенти

N = 221

Чиста Дифузия

Чист Мораториум

Чиста Предрешена

Чиста Изградена

Статуси на идентичност Ученици 

N = 143 

Студенти 

N = 221 

 Чисти и групирани статуси Брой Процент Брой Процент 

 Чиста Дифузия 91 63,6 43 19,5 

 Чист Мораториум 13  9,1 78 35,3 

 Чиста Предрешена 36 25,2 79 35,7 

 Чиста Изградена  3  2,1 21 9,5 

 Определени статуси      

(изградена + предрешена) 

        39 27,3       100       45,2 

  Неопределени статуси 

  (мораториум + дифузия) 

      104 72,7        121 

 

      54,8 

  Активни статуси 

  (изградена + мораториум) 

        16 11,2 99       44,8 

  Неактивни статуси 

  (дифузия + предрешена) 

      127 88,8 122       55,2 
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Фиг. 1. Разпределение на чистите статуси на идентичност – съпоставителни 

между ученици и студенти 

Всяка от наблюдаваните разлики в данните заслужава внимание и носи послание. 

Чистите статуси на групата на 16-годишните ученици са силно концентрирани в статуса 

Дифузия – 63,6 %  и отдалечени на голяма разлика от статус Предрешена (25,2 %). 

Статусите Мораториум с 9 % и Изградена с 2 % са слабо представени. Картината при 

студентите, с 8 години по-възрастни, е видимо различна – рязко преобладават статусите 

Предрешена (35,7 %) и Мораториум (35,3 %). Статусите Дифузия (19,5 %) и Изградена 

(9,5 %) са далеч назад. Не е неочаквано, че броят на юношите с изградена идентичност в 

нашата страна  не е висок – подобни данни са получени в по-ранните изследвания. Все пак 

сред студентите всеки десети изследван е с изградена идентичност. 

 Сравнението на групираните статуси също дава показателни различия: сред 

учениците рязко преобладават неопределените статуси – 72,3 % срещу 27,3 % за 

определените, докато при студентите картината е съществено различна 45, 2% определени 

статуси срещу 54,8 % неопределени (близко до равновесието). Студентите в много по-

висока степен умеят да правят избори и да се самоопределят от по-младите ученици. 

  Разликата в съпоставката на активните и неактивни статуси е също показателна – 

при студентите 44,8 % са в „активен“ статус, докато при учениците в този статус са едва 

11,2 % от изследваните; и съответно – в неактивен статус са показателните 88,8 % от 

учениците-млади юноши, докато сред студентите в неактивен статус са 55,2 %. 

 Изводът, че 8 годишната разлика във възрастта на двете сравнявани извадки е 

довела до съществени промени в структурата (съотношението) на статусите на 

идентичност изглежда убедително емпирично обоснован.   

Следващата Таблица 8 съдържа едни от най-показателните и информативни 

емпирични данни в нашето изследване от първия му модул. За матрица сме взели 

таблицата със списъка на транзитивните статуси на Дж. Адамс, но сме я представили в 

наша съдържателна и принципна модификация. В нея транзитивните статуси са подредени 

в стълбица – градация, като всеки следващ статус е своеобразно стъпало в изграждането 

на психосоциалната идентичност и в приближаването към високите нива на социална 

зрялост и личностно развитие на младия човек. Така таблицата демонстрира предлагания 

от нас вариант на оценъчна матрица на равнището на психосоциална идентичност и 

личностна зрялост в онтогенезата (и юношеството, в частност).             

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Таблица 8: Разпределение на учениците и студентите  

    в преходните статуси на идентичност 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

За всяка от изследваните възрастови групи (подизвадки) сме изчислили средната рангова 

стойност, която показва позицията, на която се разполага групата в градацията-стълбица 

на транзитивните статуси. За подизвадката на учениците ранговото число е 7,4 (сума на 

ранговете 1062 : 143 = 7,42), т. е. позицията им в 16 стъпковата стълбица е между 7 и осма 

позиция (в Таблица 19 е подчертана). Ако се позовем на другата мярка за изразяване на 

централната тенденция – модата – позицията е още по-ниска – модите тук са две, на 4-та и 

        Извадка  изследвани лица       УЧЕНИЦИ 
        (N = 143 ) 

      СТУДЕНТИ  
        (N = 221) 

Ранг Преходен (транзитивен) статус Брой Процент   Брой  Процент 
    1. Чиста ДИФУЗИЯ       4        2,8     13       5,9 

    2. Преход  ДИФУЗИЯ – мораториум       8        5,6       3       1,4 

    3. Преход ДИФУЗИЯ – мораториум – 
изградена 

      2        1,4     -           - 

    4. Преход ДИФУЗИЯ – предрешена     34      23,8    12       5,4 

    5. Преход  ДИФУЗИЯ – предрешена – 
мораториум 

    30      21,0      6       2,7 

    6. Преход ДИФУЗИЯ – предрешена – 

мораториум – изградена 
      9        6,3      8       3,6    

    7. Преход  ДИФУЗИЯ – предрешена – 

изградена  (нивото на ученическата 

извадка) 

      4        2,8     -        - 

    8. Преход  ДИФУЗИЯ – 
 изградена 

     -          -      1      0,4   

    9. Чист МОРАТОРИУМ      4        2,8     7      3,2 

  10. Недиференциран / нисък  
профил МОРАТОРИУМ  (нивото на 

студентската извадка) 

     9        6,3   70    31,7   

  11. Преход  МОРАТОРИУМ – изградена       -          -     1      0,4 

  12. Преход  ПРЕДРЕШЕНА – мораториум       6        4,2     4      1,8 

  13. Преход  ПРЕДРЕШЕНА – мораториум – 
изградена 

      2        1,4     2       0,9 

  14. Чиста ПРЕДРЕШЕНА     24      16,8    55    24,9 

  15. Преход  ПРЕДРЕШЕНА – изградена       4        2,8    18      8,2 

  16. Чиста ИЗГРАДЕНА       3        2,1    21      9,5 
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5-та позиции (34 и 30 случая), а медианата (точката, разполовяваща градацията на 

индивидуалните позиции), е още по-ниско – на 5-та позиция. От данните в таблицата  

можем да обобщим, че изследваните ученици са разположени в зоната на статуса на 

идентичност Дифузия, в транзитивните, преходните му варианти от четвърта до седма 

позиция. 

 При изследваната подизвадка от студенти ясно се забелязват по-високите позиции 

на статуса на идентичност. Групирането на позициите (изразено чрез модата като мярка на 

централната тенденция) е на 10-то стъпало на стълбицата (70 случая, почти 1/3 от 

извадката), средната стойност на ранговите позиции е 10,8 (2377 : 221 = 10,755), а 

медианата се намира също на 10-та позиция.  

 Така се установява разлика между студентите и учениците, равна на повече от три 

условни позиции (10,8 – 7,4 = 3,4), която е статистически значима (F = 4,54; при р ≤ 0,05). 

А измерена чрез модата и медианата тази разлика дори е още по-голяма.  

Емпиричните резултати от сравнението между двете извадки в Таблици 7 и 8, както 

и данните от сравнението на независимите извадки по възраст за видовете (идеологическа 

и интерперсонална) и статусите на идентичност (Таблица 20 от дисертацията), дават 

основание за следното обобщение и заключение. С нарастването на възрастта и прехода от 

ранното (около 16 години) към късно юношество (около 24 години), с преминаването към  

по-висок социално-образователен статус (от ученик към студент), заедно с обогатяването 

на индивидуалния и междуличностния опит на младия човек и разширяването на 

контактите му с широката социална среда, се наблюдава отчетлива тенденция към 

постигане на психосоциална идентичност на по-високо ниво (по-висок статус на 

идентичност), който се измерва с три позиции в градацията на преходните (транзитивни) 

идентичности (по Дж. Маршиа и Дж. Адамс). Резултатите може да се обобщят и в извода, 

че за повишаването на статуса на идентичност в юношеска възраст всеки млад човек 

се нуждае съответното технологично (и биографично) време за това. 

Особености на себеутвърждаването в ранното и късно юношество – 

съпоставителен анализ 

Следващите емпирични данни и резултати са получени чрез авторския тест за 

себеутвърждаване. В Таблица 9 се съдържат описателните статистики, които показват 

очакваните (желателни) стойности, към които се отнасят и сравняват получените реални 

данни от емпиричното ни изследване. 

   Таблица 9: Описателна статистика 

    

Скáли за 

себеутвърждаване N Минимум Mаксимум 

Средна 

стойност 

Стандартно 

отклонение 

  Себеутвърждаване чрез     

другите 
 

364 

 

8,00 

 

28,00 

 

16,76 

 

3,89 

  Себеутвърждаване чрез  

успехи 

  Плътност на събитията 

 

364 

364 

 

6,00 

6,00 

 

30,00 

20,00 

 

13,34 

11,99 

 

3,86 

2,42 

  Асертивност  364 4,00 20,00 10,78 2,54 
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 Като своеобразна контролна проверка ще съпоставим като независими извадки 

изследваните лица според техния пол. Резултатите на Таблица 10 не са  неочаквани, нито 

пък са много информативни. 

Таблица 10: 

Сравнение на изследваните по пол 

за скáлите на идентичност 

 Данните – очаквано или неочаквано – са напълно сходни, като единствената 

разлика, заслужаваща някакъв интерес, е в средните данни за себеутвърждаването чрез 

успехи. При мъжете средната стойност е по-висока и би могла да провокира някакви 

тълкувания: например, че при мъжете е по-характерен стремежът към високи постижения,  

оценявани по-автономно, докато жените са по-зависими от другите, от тяхното мнание и 

оценки, което влияе на поведението и на осмислянето на тяхното себеутвърждаване. Аз не 

съм склонен да придавам голямо значение и висока достоверност на подобно обяснение. В 

по-нататъшния анализ сравняването по пол между изследваните няма да бъде съществено. 

 В следващата Таблица 11 са представени резултатите от позиците и оценките на 

отговорите от двете основни скáли на теста за себеутвърждаване – съпоставително за 

учениците и студентите. 

 

Таблица 11: 

Съпоставителни резултати на айтемите и скáлите  

на себеутвърждаване при ученици и студенти 

 

 

Скáли и айтеми 

Средни 

стойности 

Ученици 

N = 143 

Средни 

стойности 

Студенти 

N = 221 

      Първа скáла: Себеутвърждаване чрез приемане и 

одобрение от другите 
1. Убеден съм, че оценката и признанието на другите хора 

са верен критерий за стойността на човека и свършената от него 

работа 

 

 

 

3,9 

 

 

 

2,9 

   

Скáли на 

себеутвърждването 
   пол 

N 

Средни     

стойности 

Станд. 

отклонен

ие 

Станд. 

грешка t 

Sig. (2-

tailed) 

  Себеутвърждаване 

  чрез другите 

   мъж 131 16,45 4,23 ,369   

   жена 232 16,93 3,69 ,242   

  Себеутвърждаване 

  чрез успехи 

   мъж 131 14,03 3,96 ,346   

   жена 232 12,94 3,77 ,247 2,58 ,010 

  Плътност на  

  събитията 

   мъж 131 12,36 2,52 ,221 2,15 ,032 

   жена 232 11,80 2,32 ,152   

 Асертивност мъж 

жена 

 131 

 232 

  10,95 

  10,69 

 2,57 

 2,53 

  ,224 

 ,166 
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5. Нерядко правя някои неща само за да бъда забелязан от 

другите и да стана популярен 

7. Когато  ме оценят високо и получа признание и похвали от 

други хора, се чувствам доволен и радостен 

9. За да стана известен съм готов на всичко – и на достойни, но 

и на не толкова достойни дела 
13. Имам силна и осъзната потребност другите хора да ме 

забелязват, оценяват и хвалят 

17. Убеден съм, че един ден ще получа в пълна степен 

признанието и възхищението, което заслужавам 

 

 

За цялата първа скáла 

 

3,6 

 

5,0 

3,4 

 

3,7 

 

4,5 

 

      24,2 

 

2,6 

 

4,9 

        2,1 

 

2,9 

 

4,2 

 

      19,6 

      Втора скáла: Себеутвърждаване чрез чрез  

постигане на качествени резултати и чрез успехи 
2. Уважавам хората, които са работили упорито и 

търпеливо над значимо дело и са го довели до успешен край, без 

да дочакат признание и слава преживе 

6. Мога да положа много старание и усилия, за да свърша 

започнатата си работа по най-добрия, според мен, начин, без  

да се вълнувам особено как ще го оценят другите хора 

       8. За да проверя и изпитам себе си, понякога се залавям с 

трудни и сложни начинания 

       10. Самото постигане на качествен резултат и сериозна цел 

е достатъчно възнаграждение за положените усилия 

       14. Когато се заловя със сериозна задача и я свърша 

успешно, се чувствам много доволен 
       18. Вярвам, че имам неразкрити още възможности и си 

заслужава да полагам усилия да ги реализирам в дела 

 

       За цялата втора скáла 

 

 

 

 

5,1 

 

4,2 

 

4,3 

 

4,5 

 

5,0 

 

4,5 

 

      27,6 

 

 

 

5,2 

 

4,6 

 

4,7 

 

4,7 

 

5,3 

 

4,9 

 

      29,4 

 

 

  Анализът чрез статистическо сравнение на средните стойности по двете скáли и 

при двете възрастово обособени извадки сочат, че средните стойности по първа скáла са 

по-високи при „малките“ юноши (учениците) - x̄ = 24,2 срещу 19,6 (разликата 4,6 пункта е 

статистически значима,   F = 5,28, р ≤ 0,05). Средните стойности за всички айтеми са по-

високи при учениците, като привлича вниманието статистически значимата разлика по 1-

ви, 5-ти и особено 9-ти айтем: например учениците смело одобряват (приемат) 

твърдението „За да стана известен съм готов на всичко – и на достойви, но и на не толкова 

достойни дела“, докато за студентите това твърдение е неприемлио (разлика 1,3 пункта и, 

съответно, толкова позиции в 6-стъпковата Ликъртова скáла на теста). Също и 

твърдението „Нерядко правя някои неща само за да бъда забелязан от другите и да стана 

популярен“. Можем да отчетем също, че тестът за себеутвърждаване получава успешна 

валидизация, тъй като „улавя“ една от най-специфичните психологични характеристики 

на тийнейджърската възраст – повишената чувствителност към отношението на 

връстниците (и съответно – засилен стремеж към одобрение от тях, популярност, висок 

статус), което се подчертава от всички изследователи на тази възраст. 
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При извадката на учениците между първа и втора скáла има незначително 

увеличение (от 3,4 пункта – статистически не е значима разлика), което увеличение съм 

склонен да обясня с проявата на склонност да се дават социално желателни отговори. 

 При студентите нарастването на средния сбор по втора скáла (себеутвърждаването 

чрез резултати и успехи, т. е. автономно себеутвърждаване) е значително като абсолютна 

стойност – 9,8 пункта, почти 10, и то е статистически значимо: F = 7,42, р ≤ 0,01.  

                                                             *          *         * 

Емпиричните резултати, отнасящи се към първа и втора изследователски задачи, и  

проверяващи втора и трета хипотези, могат да бъдат преценени обобщено като 

потвърждаващи очакванията-хипотези. В коефициентите не се наблюдават 

впечатляващи разлики, но можем да заключим, че и при двата изследвани феномена е 

налице постъпателно развитие с възрастта на изследваните: и в статусите на идентичност, 

и в степените на себеутвърждаване, извадката на по-възрастните (средно с 8 години) 

изследвани – студентите, – показва по-високо ниво на развитие на съответния феномен. 

Има основание да се твърди, че младите хора (юношите) се нуждаят от съответното 

„технологично и биографично време“, за да изпълнят задачите на личностовото си 

развитие, характерни за съответната възраст. И за съвременните млади хора това 

технологично време е по-дълго, отколкото при техните връстници от преди десетилетия.  

 

Връзката между себеутвърждаване и идентичност 

Основната изследователска задача (трета) и съответстващата й основна (централна) 

хипотеза (първа) на емпиричното изследване е проследяването на корелационната връзка 

между себеутвърждаването (и неговите две основни степени на проявление, разграничени 

от нас) и психосоциалната идентичност (и нейните четири основни статуси, разграничени 

от Дж. Маршиа), като за детайлизиране на анализа проследяваме корелациите и на двете 

основни проявления на идентичността – идеологическа и интерперсонална. 

В следващата Таблица 12 се съдържат корелационните зависимости между двете 

основни скáли на теста за степените на себеутвърждаване, и другите две скáли, на които 

отредихме ролята на дистрактори. Тези корелации проверяват валидността на самия тест 

(връзките между двете основни скáли или тяхната независимост/автономност). 

 

Таблица 12: 

Корелационни връзки между скáлите на теста 

(степените на себеутвърждаване) 

 

  

      

Степени на 

себеутвърждаване  

себеутвърж-

даване 

чрез другите 

себеутвърж-

даване чрез 

успехи плътност 

асертив-

ност 

  себеутвърждаване    

чрез другите 

 Корелация по  

Пиърсън 

1 -,034 ,178** ,165** 

 Sig. (2-tailed)  ,519 ,001 ,002 

 N 364 364 364 364 
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  себеутвърждаване  

чрез успехи 

 Корелация по 

Пиърсън  

-,034 1 ,319** ,509** 

 Sig. (2-tailed) ,519  ,000 ,000 

 N 364 364 364 364 

  плътност на   

събитията 

 Корелация по  

Пиърсън  

  ,178** ,319** 1 ,322** 

 Sig. (2-tailed) ,001 ,000  ,000 

 N 364 364 364 364 

  асертивност  Корелация по 

Пиърсън  

  ,165** ,509** ,322** 1 

 Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000  

 N 364 364 364 364 

 

 От корелационните зависимости привлича вниманието отрицателната корелация 

между двете основни скáли, измерващи себеутвърждаването чрез другите и 

себеутвърждаването чрез успехи и постижения (r = -,034; навсякъде в таблицата р ≤ 0,01). 

Тази посока на корелацията, макар и слаба, още веднаж свидетелства, че двата феномена, 

които означихме като степени в себеутвърждаването, са качествено различни и 

обособяването им не само теоретично и житейски, но и статистически е обосновано. 

 От останалите корелации се откроява тази между себеутвърждаването чрез успехи 

и асертивността, която е с най-висока стайност:  r = 0,509 при р ≤ 0,01. Връзката между 

автономното себеутвърждаване и асертивността като личностна нагласа да се отстояват 

собствените интереси е и логична, и интересна. 

На следващата Таблица 13 са представени интересните за целите на нашето 

изследване резултати – корелационните връзки между статусите на психосоциалната 

идентичност и степените на себеутвърждаване (общо за цялата извадка в първия модул). 

Статусите на идентичност са диференцирани на „идеологическа“ и „междуличностна“ 

(интерперсонална), тъй като това ни ориентира какви са възрастово-специфичните 

механизми за формиране на идентичността. По-младите юноши (учениците) изграждат 

своята идентичност най-вече в процеса на интензивно междуличностно общуване с 

връстниците си, изпитвайки силното им влияние; очакваме, че и себеутвърждаването им 

също се реализира основно в сферата на междуличностното общуване. Докато по-

големите юноши (студентите) доизграждат своята идентичност под влияние на широката 

социална (макро- ) среда, възприемат внушенията на институциите, общоприетите 

ценности и правилата на обществото; механизмите на себеутвърждаването им са също 

така по-автономни по отношение на влиянието на близкото им обкръжение. 

 В цялата таблица корелациите са с високо ниво на надеждност  ( р ≤ 0,01). 
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Таблица 13:  

Корелации между статуси на идентичност  

и степени на себеутвърждаване 

 
Статуси на    

идентичност и 

степени на 

себеутвържда-

ване  

Ид. 

Дифуз

ия 

Ид. 

Пред- 

ре-

шена 

Ид. 

Мора-

ториум 

Ид. 

Изгра-

дена 

Межд.

Дифу-

зия 

Межд.

Пред-

реше-

на 

Межд. 

Мора-

тори-

ум 

Межд.

Изгра-

дена 

СЕБЕ-

УТВ. 

чрез 

другите 

СЕБЕ-

УТВ. 

чрез 

успехи 

  Идеологическа 

  Дифузия 

Корелация по 

Пиърсън 
1 ,207** ,427** -,106* ,465** ,257** ,434** ,030 ,214** ,002 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,043 ,000 ,000 ,000 ,562 ,000 ,965 

N 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

  Идеологическа 

  Предрешена 

Корелация по 

Пиърсън 
,207** 1 ,368** ,192** ,411** ,706** ,214** ,108* ,426** -,175** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,040 ,000 ,001 

N 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

  Идеологическа 

  Mораториум 

Корелация по 

Пиърсън 
,427** ,368** 1 ,028 ,349** ,356** ,538** ,154** ,344** -,009 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,595 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,858 

N 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

  Идеологическа 

  Изградена 

Корелация по 

Пиърсън 
-,106* ,192** ,028 1 -,063 ,126* ,037 ,447** ,011 ,236** 

Sig. (2-tailed) ,043 ,000 ,595  ,229 ,016 ,481 ,000 ,828 ,000 

N 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

  

Междуличност- 

на Дифузия 

Корелация по 

Пиърсън 
,465** ,411** ,349** -,063 1 ,401** ,449** -,168** ,274** -,275** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,229  ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

N 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

  

Междуличност- 

на Предрешена 

Корелация по 
Пиърсън 

,257** ,706** ,356** ,126* ,401** 1 ,304** ,114* ,422** -,180** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,016 ,000  ,000 ,029 ,000 ,001 

N 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

  

Междуличност-

на Мораториум 

Корелация по 

Пиърсън 
,434** ,214** ,538** ,037 ,449** ,304** 1 ,036 ,275** ,013 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,481 ,000 ,000  ,491 ,000 ,808 

N 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

  

Междуличност-

на Изградена 

Корeлaция по 

Пиърсън 
,030 ,108* ,154** ,447** -,168** ,114* ,036 1 ,183** ,420** 

Sig. (2-tailed) ,562 ,040 ,003 ,000 ,001 ,029 ,491  ,000 ,000 

N 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

  Себеутвържда-

ване чрез 

другите 

Корeлaция по 

Пиърсън 
,214** ,426** ,344** ,011 ,274** ,422** ,275** ,183** 1 -,034 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,828 ,000 ,000 ,000 ,000  ,519 

N 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 
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  Себеутвържда-

ване чрез успехи 

Корeлaция по 

Пиърсън 
,002 -,175** -,009 ,236** -,275** -,180** ,013 ,420** -,034 1 

Sig. (2-tailed) ,965 ,001 ,858 ,000 ,000 ,001 ,808 ,000 ,519  

N 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

 

От отрицателните корелационни връзки привлича вниманието тази между двете 

степени на себеутвърждаване, която статистически доказва тяхната независимост една от 

друга. Отрицателни са корелациите между себеутвърждаването чрез резултати и успехи 

(т. е. автономния стил) и всички статуси на идентичност, които можем да оценим като 

нестабилни (непостигната идентичност) и като несамостоятелни – това са статусите 

дифузия, предрешена и мораториум.   

 Противоположни – положителни, – са корелациите между себеутвърждаването 

чрез приемане и одобрение от другите и предрешената идентичност (тук корелационните 

коефициенти са най-високи, r = 0,426 и 0,422), както и между себеутвърждаването чрез 

другите и статусите мораториум и дифузия (макар с по-ниски стойности, но отново 

положителни – r = 0,344 и 0,275). Когато младият човек се себеутвърждава чрез стремеж 

да заслужи чуждото одобрение (неавтономно), не е подготвен да осъществява стабилни 

лични избори в живота, тогава той по-дълго време пребивава в по-ниските статуси на 

идентичност. Можем да обобщим, че несамостоятелното себеутвърждаване забавя 

процеса на изграждане на психосоциална идентичност в юношеството. 

 Положителни са корелациите между степента на себеутвърждаване чрез собствени 

резултати и успехи и най-високия статус на идентичност – изградената (както 

идеологическа, така и междуличностна). Можем уверено да обобщим, че стремежът към 

автономно (вътрешно) себеутвърждаване, насочено и осмисляно и към постигане на 

качествени резултати в избрани и желани дейности, и като начин за развитие на своя  

потенциал, се проявява като най-ефективният (активиращ) предиктор на успешното и 

ускорено изграждане на психосоциална идентичност в млада (юношеска) възраст.  

На Таблица 14 са корелациите между степените на себеутвърждаването и общите 

статуси на идентичност. Тези връзки са най-интересни за емпиричното изследване, защото 

дават отговор на основната изследователска задача и представляват емпиричната проверка 

на основната изследователска хипотеза. 

За повечето корелационни връзки нивото на р ≤ 0,01 (**), а за останалите                

р ≤ 0,05 (*). 
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Таблица 14: 

      Корелации между степените на себеутвърждаване и общите статуси на идентичност  

 

Корелационните коефициенти потвърждават хипотетичните ни очаквания, че 

качествено различните степени на себеутвърждаването корелират с различните статуси на 

идентичност. Очаквано и логично юношите, които се себеутвърждават чрез приемане и 

одобрение от другите (външно или неавтономно себеутвърждаване) пребивават в 

статусите на идентичност „предрешена“, „мораториум“ и „дифузия“ (съответно r = 0,459, 

r = 0,353 и r = 0,287 при р ≤ 0,01). Обратно (и отново очаквано и логично) – 

себеутвърждаването чрез резултати и успехи (автономно себеутвърждаване) е в 

отрицателна корелация със статусите предрешена и дифузия (r = -0,192 и -0,171) и не 

корелира със статуса мораториум (r = 0,02). Затова пък (отново очаквано, съобразно 

 

Статуси на 

идентичност и 

степени на 

себеутвържда-

ване  

Себеутв. 

чрез 

другите 

Себеутв. 

чрез 

успехи 

Статус 

дифузия 

Предре-

шена 

Морато-

риум 

Изгра-

дена 

СЕБЕУТВЪРЖ- 

ДАВАНЕ чрез 

другите 

Корелация по  

Пиърсън 
1 -,034 ,287

**
 ,459

**
 ,353

**
 ,116* 

Sig. (2-tailed)  ,519 ,000 ,000 ,000 ,027 

N 364 364 364 364 364 364 

СЕБЕУТВЪРЖ- 

ДАВАНЕ чрез 

успехи 

Корелация по 
Пиърсън 

-,034 1 -,171
**

 -,192
**

 ,002 ,387
**

 

Sig. (2-tailed) ,519  ,001 ,000 ,970 ,000 

N 364 364 364 364 364 364 

Статус дифузия Корелация по 
Пиърсън 

,287** -,171** 1 ,411** ,551** -,109* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001  ,000 ,000 ,038 

N 364 364 364 364 364 364 

Предрешена Корелация по 

Пиърсън 
,459

**
 -,192** ,411** 1 ,383** ,171** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,001 

N 364 364 364 364 364 364 

Мораториум Корелация по 

Пиърсън 
,353

**
 ,002 ,551** ,383** 1 ,086 

Sig. (2-tailed) ,000 ,970 ,000 ,000  ,101 

N 364 364 364 364 364 364 

Изградена Корeлация по 

Пиърсън 
   ,116

*
 ,387

**
 -,109* ,171** ,086 1 

Sig. (2-tailed) ,027 ,000 ,038 ,001 ,101  

N 364 364 364 364 364 364 
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основната хипотеза) автономното себеутвърждаване чрез успехи корелира 

положително  (r = 0,387
**

) с изградената идентичност. 

Потвърждаването на очакваната връзка между себеутвърждаването (и неговите две 

различни степени) и статусите на идентичност потвърждава основната изследователска 

хипотеза за взаимната зависимост между двата феномена и личностни конструкти и 

ролята на себеутвърждаването като предиктор и активатор на процеса на придобиване на 

идентичност в юношеството.  

Заслужават внимание и корелациите между различните статуси на идентичност. 

Откроява се високата корелация между статусите дифузия и мораториум (r = 0,551), 

между дифузия и предрешена (r = 0,411) и между предрешена и мораториум (r = 0,383). В 

същото време изградената идентичност корелира отрицателно с дифузия (r = -0,109) и 

съвсем слабо с предрешена и мораториум (r = 0,171 и r = 0,086). 

Следва да се подчертае още един интересен аспект: себеутвърждаването чрез 

приемане и одобрение от другите не следва да се разглежда или заклеймява като по-нисша 

форма на стремеж към постигане на чувство за собствена значимост. Данните показват, че 

тази степен на себеутвърждаване корелира положително, макар и нееднакво високо с 

всички статуси на идентичност, което налага извода, че стремежът към приемане и 

одобрение от референтната общност е естествен стремеж за човека, особено в млада 

възраст и има място и значение в процеса на израстването и съзряването на личността.    

 Може би най-обоснованият и разумен извод е, че в юношеството следва да се 

постига баланс и равновесие между двете степени (и съответно – посоки) на 

себеутвърждаването на младите хора. Като същевременно се отчита, че типично за 

възрастта им е да преобладава себеутвърждаването чрез приемане и одобрение от другите 

(връстниците), поради което във възпитателната практика следва да се подкрепя и 

стимулира стремежът на юношите към автономно избиране на цели, преследване на 

качествени резултати и успехи. 

                         *           *           * 

 Ще представим описателно и синтезирано най-важните резултати от съпоставянето 

между различните по възраст извадки – ученици и студенти (подробните статистически 

данни са представени в обширни таблици, които тук ще спестим). 

 Средните стойности на младите юноши (ученици) надвишават статистически 

значимо стойностите на студентите по следните съпоставяни феномени: 

себеутвърждаването чрез другите, идеологическата, междуличностната и общата дифузия, 

идеологическата, междуличностната и общата предрешна идентичност, идеологическия, 

междуличностния и общия мораториум. Средните стойности на студентите (старшите 

юноши) надвишават статистически значимо стойностите на учениците по отношение на: 

себеутвърждаването чрез успехи и общата изградена идентичност. Като цяло данните (на 

Таблица 29 от дисертацията) показват, че учениците се намират в по-ниските, 

„недовършени“ статуси (дифузия, предрешена и мораториум) и са ориентирани към по-

ниската степен на себеутвърждаване – чрез приемане и одобрение от другите, докато за 

студентите е характерно автономното себеутвърждаване – чрез резултати и успехи. 

 В поредица от таблици (Таблици 30, 31, 32 и 33 от дисертацията) са представени 

връзките на двете основни степени на себеутвърждаването с четирите общи статуси на 

психосоциална идентичност. Тук ще приведем резултатите само на две от тях, а 

останалите резултати ще представим описателно. 
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Таблица 15: 

Влияние на себеутвърждаването върху предрешената 

(зависима променлива – предрешена) 

 

 Степени на себеутвърждаване 

Нестандар-

тизирани 

коефициенти  

Стандарти-

зирани 

коефициенти 

t Sig. B 
Стандарт-
на грешка Beta 

 Константа 5,094 ,626  8,137 ,000 

 СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ 

ЧРЕЗ ДРУГИТЕ 
,887 ,090 ,453 9,872 ,000 

 СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ 

ЧРЕЗ УСПЕХИ 
-,420 ,109 -,177 -3,853 ,000 

 Adjusted R Square ,242 

F= 57,509; p<.000 

     

 

 Според данните себеутвърждаването обяснява 24% от вариациите в статуса 

предрешена идентичност, а впечатляващо високият коефициент на корелация (r = 0,887 

(!), свидетелства, че себеутвърждаването чрез приемане и одобряване от другите е силен 

предиктор на предрешената идентичност (младият човек, стремящ се да се себеутвърди 

чрез одобрението на другите, е силно възприемчив към техните въздействия и податлив на  

техните внушения). Докато себеутвърждаването чрез собствени успехи води до снижаване 

на предрешената идентичност, което се доказва от отрицателната корелация (r = - 0,420). 

 

Таблица 16: 

Влияние на себеутвърждаването върху изградената идентичност 

(зависима променлива – изградена идентичност) 

 

  

Степени на себеутвърждаване 

Нестандар-
тизирани 

коефициенти  

Стандарти-

зирани 
коефициен-

ти 

t Sig. B 

Стандартна 

грешка Beta 

 Константа 4,328 ,471  9,190 ,000 

       

СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ 

ЧРЕЗ ДРУГИТЕ 
,182 ,068 ,129 2,689 ,007 

 
СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ 
ЧРЕЗ УСПЕХИ 

,668 ,082 ,392 8,149 ,000 

 Adjusted R Square ,162      

 F=36,118; p<.000      
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 Себеутвърждаването чрез успехи и резултати, постигнати със собствени усилия, 

влияе положително върху придобиването на изградената идентичност в юношеска възраст 

(r = 0,668); корелацията на изградената идентичност със себеутвърждаването чрез 

приемане и одобрение от другите също е положителна, но слаба (r = 0,182). 

Накратко ще опишем връзките на двете основни степени на себеутвърждаване 

върху другите статуси на идентичност. Корелацията, показваща влиянието на 

себеутвърждаването чрез другите върху дифузията е r = 0,458. Видяхме, че още по-силна 

е корелацията между себеутвърждаването чрез другите и предрешената идентичност.  

Себеутвърждаването чрез другите е в права корелация r = 0,598 и с мораториума.  

 Убедително се потвърждава наличието на връзка между степените на 

себеутвърждаване и статусите на идентичност, което е основната задача и 

съответстващата й хипотеза на настоящото емпирично изследване. 

 Проследяването на връзката в посока от статусите на идентичност към степените 

на себеутвърждаване очаквано дава същите резултати (те са на Таблици 34, 35, 36 и 37) и 

води към същия извод, поради това тук ще спестим привеждането на емпиричните данни. 

      

Анализ на резултатите от втория модул на изследването 

            Връзката на себеутвърждаването със смисъла в живота, мотивацията за 

постижение и базисната общителност 

             Данните от втория модул на емпиричното изследване, получени с трите теста, 

самостоятелно и поотделно нямат особен интерес за нас. Важна за нашите цели е връзката 

между тези феномени (смисъл в живота, мотивация за постижение и базисна 

общителност) и себеутвърждаването и неговите степени: тази връзка би трябвало да 

хвърли светлина върху предиктора (или предикторите) на себеутвърждаването. 

 На Таблица 17 са емпиричните данни от теста за смисъл на живота (на Дж. 

Крумбъг и Л. Махолик), разпределени по оценъчната скảла на самите автори. 

Таблица 17: 

Обобщени данни за смисъл в живота 

(изследвани от втори модул, N = 155 ИЛ) 

 

Оценъчни нива за 

смисъл в живота 

Интервали от 

емпирични точки 

за оценка 

Емпиричен брой 

ИЛ в интервала 

% лица от 

извадката в 

интервала 

Свръхвисоко ниво  

на смисъл в живота 

Над 129 точки 17 11,0 % 

Високо ниво на  

СВЖ 

113 – 128 точки 78 50,3 % 

Норма (среден,  

умерен СВЖ 

92 – 112 точки 56 36,1 % 

Понижено ниво   

на СВЖ  

78 – 91 точки 2 1,3 % 

Ниско ниво 

на СВЖ 

Под 78 точки 2 1,3 % 

            N = 155 Средна стойност 

= 114,6 

Медиана – 115 Мода/и – 115; 121 
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 Данните изглеждат завишени спрямо нормата (изместени към високите 

стойности), което няма да попречи на съпоставянето със степените на себеутвърждаване, 

тъй като ние ще търсим корелацията с общата тенденция към високо или ниско ниво. 

 На Таблица 18 са данните от теста за мотивация за постижение на Ив. 

Паспаланов и Д. Щетински (създаден по теорията на Д. Маклелънд). 

Таблица 18: 

Обобщени данни за мотивация за постижение 

(изследвани от втори модул, N = 155 ИЛ) 

 

Оценъчни нива за 

мотивация за 

постижение 

Емпирични 

оценъчни точки 

за интервала 

Брой изследвани 

лица в 

интервала 

% лица от 

извадката  

в интервала 

Свръхмотивация за 

постижение 

Над 21 точки               9  5,8 % 

Висока мотивация 

за постижение 

19 – 21 точки             35 22,6 % 

Средна мотивация 

за постижение 

10 – 18 точки           105 67,7 % 

Ниска мотивация за 

постижение (избягване 

на неуспех) 

1 – 9 точки 6 3,9 % 

N = 155 

 

Средна стойност 

= 16,4 

Медиана - 17 Мода - 17 

 

 Данните изглеждат съсредоточени към средните (нормативни) стойности, отново 

изместени към по-високите стойности. Отново ще съпоставяме с общата тенденция. 

 На Таблица 19 са резултатите от теста за базисна общителност. 

Таблица 19: 

Обобщени данни за базисна общителност 

(втори модул, N = 155 ИЛ) 

 

Интервал за оценка  

на феномена 

Оценъчни интервали 

за базисна 

общителност 

Брой ИЛ в 

интервала 

% лица от 

извадката в 

интервала 

Свръхвисока 

общителност 

0 – 3 точки 3 1,9 % 

Висока 

Общителност 

4 – 8 точки 37         23,9 % 

Повишена общителност 

(над нормата) 

9 – 13 точки 63 40,6 % 

Норма 

 

14 – 18 точки 43 27,7 % 

Понижена общителност 

(под нормата) 

19 – 24 точки 9 5,9 % 

Ниска  

общителност 

25 – 29 точки 0 0 
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N = 155  

Средна стойност 

= 11,7 

Медиана - 12 Мода/и – 8; 

              12 

 

 Отново изследваните студенти от втория модул показват очевидна тенденция 

към повишена базисна общителност и в сравнението ще проследим само тенденцията. 

 Систематизираните и обобщените най-важни резултати от изследването по 

втория модул са представени на Таблица 20. Чрез корелационните връзки между 

степените на себеутвърждаване и трите феномена (смисъл в живота, мотивация за 

постижение и базисна общителност) можем да проверим кой или кои от тези феномени се 

оказват в ролята на предиктор на себеутвърждаването и съдействат да предвиждаме и 

обясняваме неговите особености и неговото собствено изменение и развитие. 

 

Таблица 20: 

Корелационни зависимости между 

степените на себеутвърждаване и предикторите му 

  

 

Степени на 

себеутвърждаване 

и предикторите му    

Смисъл  

на живота 

Базисна 

общител-

ност 

Mотива-
ция за 

постиже-

ние 

Себеутвър-

ждаване чрез 

другите 

Себеутвър-

ждаване чрез 

успехи 

Смисъл на 

живота/по: 

Крумбаг-Махолик 

Pearson 
Correlation 

1 ,297
**

 ,354
**

 ,045 ,362
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,575 ,001 

N 155 155 155 155 155 

Базисна  

общителност 

Pearson 
Correlation 

,297
**

 1 ,159
*
 -,008 -,164* 

Sig. (2-tailed) ,000  ,048 ,917 ,042 

N 155 155 155 155 155 

Мотивация за 

постижение  

/по: Д. Маклелънд 

Pearson 

Correlation 
,354

**
 ,159

*
 1 ,074 ,345

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,048  ,360 ,000 

N 155 155 155 155 155 

Себеутвърждаване 

чрез другите 

Pearson 

Correlation 
,045 -,008 ,074 1 ,049 

Sig. (2-tailed) ,575 ,917 ,360  ,548 

N 155 155 155 155 155 

Себеутвърждаване 

чрез успехи 

Pearson 

Correlation 
,362

**
 -,164

*
 ,345

** ,049 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,042 ,000 ,548  

N 155 155 155 155 155 

 

          За корелационните връзки значимостта е на нивото на р ≤ 0,01 (**) или  р ≤ 0,05 (*). 

Данните от трите теста и, съответно, трите феномена показват положителна 

корелация помежду си. Тя е най-висока между смисълът на живота и мотивацията за 
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постижение (r = 0,354 при р ≤ 0,01) и най-ниска между базисната общителност и 

могивацията за постижение (r = 0,159 при р ≤ 0,05). 

 По-интересни за нас са корелациите на трите феномена със степените на 

себеутвърждаването. Най-висока е корелацията между смисълът на живота и 

себеутвърждаването чрез успехи (r = 0,362 при р ≤ 0,01); тя е и най-очакваната и 

потвърждава хипотетичното ни предвиждане за смисловия характер на феномена 

себеутвърждаване, особено в неговото високо равнище (висока степен) на проява. Но 

себеутвърждаването чрез успехи корелира положително и с мотивацията за постижение (r 

= 0,345 при р ≤ 0,01), което показва, че високото ниво (степен) на себеутвърждаване е 

сложно явление с комплексен характер и е също така е комплексно обусловено, 

положително се влияе и от други фактори-предиктори.   

Очакването, че хората с високо базисно ниво на комуникативност (природно 

предразположени към общуване) са предразположени към себеутвърждаване чрез 

приемане и одобрение от другите хора (особено от „значимите други“), не се потвърдиха  

от емпиричните резултати– базисната общителност се намира в отрицателна корелация 

дори със себеутвърждаването чрез другите (r = - 0,008) и също в отрицателна корелация (r 

= - 0,164 при р ≤ 0,05) със себеутвърждаването чрез успехи, което вече беше очаквано. 

Може уверено да се заключи, че базисната общителност не е предиктор на 

себеутвърждаването и така петата основна хипотеза не се потвърждава. 

Резултатите дават основание не толкова за потвърждаване, а по-скоро за 

уточняване и коригиране четвъртата хипотеза, а именно: себеутвърждаването се обяснява 

не с един предиктор, а с няколко обясняващи го феномена – предиктори. Това  са 

смисълът в живота и мотивацията за постижение, т. е. стремежът към себеутвърждаване е 

личностна характеристика, която има смислов характер и осмисляща роля за поведението, 

но едновременно и мотивираща (активизираща) дейността роля. Емпиричните резултати 

съдържат потвърждение както на основната, така и на алтернативната четвърта хипотеза, 

което дава основание да ги обединим – себеутвърждаването е както смислов (и 

смислообразуващ), така и мотивационно-подбудителен феномен. 

 

Изводи и обобщение 

 

 Емпиричните резултати в настоящото изследване, анализирани и обобщени според 

логиката на изследователските задачи, ни водят към следните обобщени изводи: 

1 извод: Получените резултати позволяват да се заключи, че сравняваните 

разновъзрастови извадки (ученици и студенти с възрастова разлика средно 8 години) се 

намират на различно ниво на изграждане на психосоциалната си идентичност. Това 

потвърждава тезата, че за формирането и развитието на идентичността си всеки млад 

човек се нуждае от съответното „технологично“ и биографично време. 

Същевременно развитието на идентичността не е еднопосочен (еднолинеен) 

процес, а разнопосочен, и протича с различен темп и ритъм. Това дава основание да се 

лансира обяснителният конструкт „индивидуално-специфична траектория“ на 

психосоциалната идентичност. Неговото по-нататъшно разработване би допринесло за 

още по-успешното прилагане на теоретичните идеи за идентичността в консултативната и 

възпитателна практика. 

2 извод: При анализа на резултатите от емпиричното изследване на 

себеутвърждаването ясно се откроява тенденцията юношите от по-ранната възраст 
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(ученици) да се себеутвърждават чрез стремеж към приемане и одобрението на своите 

връстници (по-ниската степен на себеутвърждаване, която нарекохме още външно или 

неавтономно), а студентите (по-късната възрастова извадка) – чрез постигане на резултати 

и успехи, чрез автономно или вътрешно себеутвърждаване. Наблюдава се ясно изразена 

тенденция качественото равнище (изразено чрез степента) на себеутвърждаването да се 

повишава с възрастта на изследваните лица. 

Проявява се феноменът дефицит на себеутвърждаване; той се преживява по-остро, 

когато себеутвърждаването се основава върху приемането и одобрението от другите. 

3 извод: Централна (водеща) изследователска задача беше проследяването на 

връзката между себеутвърждаването и идентичността (изразена чрез нейните статуси). 

Такава връзка беше емпирично установена – между степените на себеутвърждаването и 

статусите на идентичност съществува права корелация, макар че числовите й стойности 

(коефициенти) да не са впечатляващо високи. 

Основната хипотеза се потвърди като цяло: връзка и тенденция на взаимна 

зависимост между двата феномена е налице. Естествено, с оглед на това, че изследването 

на тази връзка е първо по рода си, изводът не може да се счита за окончателен; поради 

това въпросът остава открит за нови емпирични, а и теоретични, изследвания.  

Изходната ни теза, че себеутвърждаването може да претендира и да бъде прието за 

ролята на предиктор и активатор (ускорител) на сложния процес на изграждане на 

психосоциална идентичност при младите хора (юноши) получи емпирична подкрепа, а 

окончателното потвърждаване е задача за нови изследвания. 

4  извод:  Емпиричните резултати и оценяващите ги коефициенти показват, че 

себеутвърждаването и асертивността са различаващи се феномени и съответстващите им 

конструкти следва да имат различна съдържателна специфика и смислов обхват и мащаб. 

Асертивността изглежда в много случаи като частен случай на себеутвърждаването, като 

поведенческа изява на стремежа към отстояване на собствената значимост и ценност. 

5   извод: Себеутвърждаването е същностна характеристика на човека, която се 

отнася към смисловия спектър на личността. Смисълът в живота е безспорен предиктор на 

себеутвърждаването, а емпиричните резултати свидетелстват, че себеутвърждаването е в 

положителна корелация и с мотивацията за постижение. Базисната общителност не е сред 

предикторите на себеутвърждаването, тъй като е в отрицателна корелация и с двете му 

степени (противно на очакването – и със себеутвърждаването чрез другите). 

                                                     *             *             * 
Всички изследователски задачи на емпиричното изследване са решени успешно и 

са проверени емпирично предположенията-хипотези, предпоставящи изследването.  

Първата и централна за изследването хипотеза е изцяло потвърдена: между 

себеутвърждаването и психосоциалната идентичност съществува значима връзка, по-

високата степен на себеутвърждаване корелира с по-високите статуси на идентичност. 

Втората хипотеза също е потвърдена: наблюдава се значима разлика между 

статусите на идентичност, на които се намират двете изследвани и сравнявани извадки. 

По-големите юноши (студентите) се намират на по-високо ниво (статус) в процеса на 

изграждане на психосоциалната си идентичност. 

Третата хипотеза се потвърди напълно: между двете възрастово различни извадки 

се наблюдава качествено различие в равнището (степента) на себеутвърждаване, по-

възрастните изследвани се себеутвърждават по-често чрез стремеж за собствени 
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(автономни) постижения и успехи, докато по-младите (ученици) се себеутвърждават чрез 

приемане и одобрение от другите. 

Четвъртата хипотеза получи частично потвърждение – допълнена и уточнена: 

себеутвърждаването е смислов феномен, но същевременно е свързан (корелира 

положително) и с мотивацията за постижение, с подбудително-активиращи феномени. 

Петата хипотеза се отхвърля: себеутвърждаването не корелира с базисната 

общителност и се приема алтернативната хипотеза, че себеутвърждаването не е 

характерологично-индивидуална черта, а личностна, смислова характеристика на човека, 

продукт на развитието му в онтогенезата, и не се определя от природно предзададени 

особености. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дисертацията съдържа теоретико-емпирично изследване на два психични 

феномена и теоретични конструкти, описващи най-същностни страни на личността: 

психосоциалната идентичност и стремежът към себеутвърждаване, разгледани в тяхната 

взаимна връзка и обусловеност. Единият феномен – идентичността – е широко известен и 

в науката, и в социалната практика; той е обхватно проучен конструкт и представителният 

обзор на изследванията върху него е невъзможен. Другият феномен и конструкт – 

себеутвърждаването – е бегло проучван; на практика дори за сравнително тесен кръг 

специалисти това е почти неизвестна проблематика. 

 Това прави изследване като настоящото твърде трудно, но и твърде  привлекателно 

за изследователя. Защото връзката между двата феномена може да ни предостави ключа за  

принципния  въпрос „Кое или какво мотивира младия човек да се самопознава?“ 

                                                          *            *             * 

В теоретичния обзор и анализ върху психосоциалната идентичност са откроени 

няколко съществени момента: 

- Като процес постигането на идентичност представлява оцялостяване на 

познанието на младия човек за себе си, сложен, драматичен процес на интегриране на 

всички постепенно научавани и преживявани знания за себе си, тяхното йерархично 

подреждане и организиране, избор на главното в това познание, мъчителен отговор на 

важния въпрос „Кой съм аз? – „Кой съм всъщност, най-вече, в крайна сметка аз?“ 

- В известната теория за статусите на идентичност, на статусите следва да се гледа 

като на модуси, временни моменти и/или състояния в сложния процес на изграждане на 

идентичността (а не като на стабилни, постоянни личностно-присъщи характеристики на 

юношата). Тази постановка и позиция подложихме на емпирична проверка. 

- Откроява се специфичната изследователска традиция в българската психология 

статусите да се  съотнасят с други феномени (благополучие, ценности, успехи, справяне 

със стреса); това обогатява и личностното познание изобщо, и самата концепция за 

статусите на идентичност. Ние следваме тази традиция, като съотнасяме психосоциалната 

идентичност с феномена и конструкта себеутвърждаване на младата личност. 

- При анализа върху феномена и конструкта себеутвърждаване бяха 

разграничени две различаващи се тенденции и традиции при изследването му. В 

американската традиция (с основоположник Клод Стийл) феномена се интерпретира като 

защитна реакция (или стратегия), която запазва цялостта и баланса на Аза в ситуации, 

които го заплашват; това става чрез спонтанно открояване и акцентиране на силните, 
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положителни качества, постъпки и успехи на субекта. В руската традиция 

(основоположник Лидия И. Божович и най-изявен автор Наталия Е. Харламенкова) 

себеутвърждаването е универсална, а не частна характеристика на личността и се проявява 

като стремеж да се поддържа висока оценка и самооценка и съответстващо поведение. 

Тези две концепции са теоретично несъвместими, невъзможно е да се интегрират и 

трябва да се направи избор между тях. Нашият избор е за интерпретацията на Л. Божович 

и Н. Харламенкова, най-вече заради нейният теоретичен синхрон с идеите на класиците на 

себеутвърждаването – Дж. Дюи, З. Фройд, У. Джеймс, А. Адлер, Е. Маслоу.  

Върху тази концепция се основава и авторската концепция за себеутвърждаването, 

при която се проследява развитието на феномена в онтогенезиса и се разграничават три 

съществено, качествено различни степени на себеутвърждаването, можещи да служат и 

като индикатор-оценител на постигането на личностна зрялост на субекта: 

- Най-нисшата степен е себеутвърждаването чрез притежаване, която е типична 

за детството, а в по-късните възрасти е индикатор за задържане в личностното развитие и 

непостигната личностна зрялост; 

- Нисшата степен на себеутвърждаване чрез приемане и одобрение от другите  

е присъща най-вече за тийнейджърската възраст. То се съотнася с външната мотивация,  

поведението е неавтономно и субектът е податлив на влиянието на другите; 

- Най-високата в качествено отношение степен на себеутвърждаване е чрез 

автономен стремеж към успехи и постижения, които самият субект счита за ценни и 

които придават и на субекта чувство и съзнание за значимост и ценност. 

            Върху двете последни степени на себеутвърждаването е конструиран и авторския 

тест за изследването на този феномен, който е основен изследователски инструмент в 

дисертационното емпирично проучване. 

                                                                *             *             * 

            Основната част (първият модул) на емпиричното изследване е изпълнена с два 

изследователски инструмента – известният и авторитетен тест-въпросник за обективно 

измерване на психосоциалната идентичност (ВОИСПИ) и авторският тест за изследване 

на себеутвърждаването. Изследвани са две извадки – първата са ученици от горните 

класове на средното училище, като средната им възраст е 16 години, и студенти от 

различни университети и специалности, като средната възраст на извадката е 24 години.    

Емпиричните данни, събрани с инструментите, позволяват както да проучим особеностите 

на всеки един от феномените съпоставително между двете извадки, така и да съпоставим 

двата феномена и да потърсим взаимната им връзка-корелация и взаимна зависимост. 

           Обобщените резултати позволяват да заключим, че всеки от тези два феномена 

претърпява качествено развитие с нарастването на възрастта. Психосоциалната 

идентичност, измерена качествено чрез нейните статуси, е на по-високо ниво на 

изграденост при по-възрастните изследвани лица – студентите. Себеутвърждаването, 

изразено чрез неговите две степени, се развива с възрастта, като при студентите е на по-

високата степен на автономно себеутвърждаване чрез постижения и успехи. 

 Емпиричните резултати от изследването дават основание като цяло да поддържаме 

издигнатата в теоретичния модел първоначална теоретико-изследователска теза, че 

себеутвърждаването се явява предиктор – стимул и мотиватор на постигането на 

идентичност в юношеската възраст. Между идентичността и нейните различни статуси и 

себеутвърждаването и неговите качествено обособени степени се наблюдават редица 

положителни корелационни връзки и зависимости, които потвърждават тезата. 
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 Естествено, тази фундаментална теза се нуждае от по-нататъшни емпирични и 

теоретични проверки и потвърждения. Тъй като в настоящото изследване са осъществени 

първите емпирични верификации на връзката между феномените и конструктите 

себеутвърждаване и психосоциална идентичност, както и на самия феномен 

себеутвърждаване и неговата динамика във възрастов план, всякакви нови емпирични 

изследвания и проверки върху тези феномени и връзки са уместни и необходими. 

           Себеутвърждаването на личността несъмнено е важна и интересна характеристика 

на личността и неговото по-нататъшно изследване ще бъде интересно за науката 

психология и полезно за възпитателната и социалната практика.  

 

 

 

 

ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИЯТА НА БОЯН ВАСИЛЕВ 

1. Осъществено е за пръв път съпоставително изследване между два феномена, 

основополагащи за личността – психосоциалната идентичност и себеутвърждаването. 

Изследването няма предшественик в известната ни литература и е осъществено както в 

теоретико-аналитичен, така и в емпирично-изследователски план. При съпоставката 

между двата феномена себеутвърждаването е осмислено като фактор-активатор на 

процеса на постигане на идентичност в юношеството. Тази оригинална хипотеза е 

подложена за пръв път на емпирична проверка. 

2. Очертани са съдържателните рамки на цялостна авторска концепция за 

себеутвърждаването като психичен феномен и теоретичен конструкт. Основна съставка в 

него е направеният пръв опит за вътрешната качествена диференциация на феномена 

себеутвърждаване – разграничаване на две степени в неговото проявление. Тя е положена 

в основата на хипотезата за посоките и логиката на онтогенетичното развитие на този 

феномен, както и в основата на вътрешното структуриране на създадения от докторанта 

инструмент-тест за изследване на себеутвърждаването в юношеската възраст. 

3.  Разработен е авторски изследователски инструмент – оригинален тест за 

изследване на себеутвърждаването в юношеска възраст. Тестът е валидизиран и преминал 

през предварителна апробация, като показва добри психометрични характеристики. 

4.  В емпирично психологическо изследване са осъществени съпоставителни 

анализи на корелацията (връзките) между двата основни изследвани феномена – 

идентичността и себетвърждаването и между техните съдържателни компоненти – 

статусите на идентичността и степените (равнища) на себеутвърждаването.   

5. Установяването на предиктора (или някои от предикторите) на 

себеутвърждаването хвърля светлина върху неговата същност като важна (и универсална) 

характеристика на съвременния човек, и в частност – на младите хора в юношеска 

възраст. 

6. Разграничени са два нови феномена и са предложени нови конструкти и 

термини за тяхното означаване и представяне: 

- индивидуална траектория на изграждане на идентичността; 

- дефицит на себеутвърждаването. 

Тези конструкти могат да послужат както за насочване на нови теоретични и 

емпирични изследвания, така и на прилагането на психологическите знания във 

възпитателната и консултативна практика с младите хора. 
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