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РЕЗЮМЕТА НА ОСНОВНИ ПУБЛИКАЦИИ 

 

на доц. д-р Румяна Божинова - ИИНЧ – БАН 
 

Представените научни разработки са групирани в три направления, в които индивидът е 

изучаван във връзка с: 1) Виртуалната среда; 2) Професионалната реализация ;3) Актуални 

социално-психологични проблеми. 

 

І. Индивидът във връзка с виртуалната среда 

1.1.  Личност и медии 

 

 Монография 

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

Психологични аспекти на медийните въздействия. София, Изд. бгкнига@, 247с., ISBN 978-

954-8628-20-4 

 

 
Съвременните научни изследвания  доказват, че медиите са фактор със сериозно 

психологично въздействие. Изследванията в тази насока са провеждани приблизително от средата 

на ХХ век. Те  разкриват основно тенденции на влияние на медиите върху аудиторията като 

цяло.  

 Настоящата монография поставя в центъра на вниманието индивида. С поредица от  12 

емпирични изследвания е направен опит да бъде изяснена модериращата функция на 

индивидуалните особености по отношение на възприемането на медийното съдържание и 

поведенческите ефекти, с които то е свързано. Основание за подобен подход дават на първо място 

доказателствата, според които индивидуалните особености са регулативна инстанция от най-висок 

порядък за функционирането на човека в актуалната реалност и на второ място, нашето очакване, 

че тяхната регулативна същност ще се прояви и по отношение на връзката на човека с медийната 

реалност.  В същото време смятаме, че това е и път за разкриване на особености на медийните 

въздействия, които в рамките на изследванията фокусирани преимуществено върху аудиторията 

като такава, не са открити до сега. 

 Представяния труд има за цел да анализира субективната интерпретация на медийната 

среда, на нейните тематични доминанти и изобразявана реалност. В плана на тази по-широка 

рамка е проследено влиянието на актуални за страната ориентации на медийните излъчвания. 
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Водещо място между тях заема темата насилие. Съответните емпирични изследвания са 

центрирани върху присъствието на насилието в новинарските съобщения при реалната му проява 

в живота, върху представянето му в забавен тип програми, както и върху позитивните 

индивидуални нагласи на младите хора към него. 

    Друга перманентно присъстваща тема в медийната реалност у нас, върху която е 

фокусирана настоящата работа е негативния тип информация, третираща различни по характер 

явления - природни или социални. Специално място е отделено на възприемането на бедствието и 

негативните социални явления (публично убийство, проблемите с българските медици в Либия). 

   Част от приведените в монографията изследвания са посветени и на по-обобщеното 

влияние на медиите, отразено в представата на отделния човек за  реалността, в която живее. 

Отделено е специално място на представата на юношите за популярните фигури в обществото. 

Друг фокус на тези проучвания е виждането на индивида за медийно изобразяваната реалност и 

виждането му за актуалната реалност, както и на връзката между тях .  

   Предлаганият труд е ориентиран към изучаване на аспекти на медийните излъчвания, 

които освен, че представляват научен интерес, са от съществено значение за разработването на 

програми насочени към превенцията на негативните медийни въздействия. Този елемент от 

работата е подсилен с отделна част посветена на превенцията, като изследователски проблем и 

практическа реализация. С нея се цели относителна завършеност в анализирането на медийната  

реалност в плана на нейните обективни и субективни измерения.  

    Във фокуса на изучаваната субективна интерпретация на  медийните въздействия са 

определени личностни особености и особености, свързани с възрастта  и пола. Те са подбрани 

съобразно възможността им съществено да модерират конкретния тип медийно съдържание.  

Между тях са личностната склонност към агресия, търсене на преживявания, тревожност, 

негативистични очаквания, оптимизъм. Специално трябва да се подчертае, че всички емпирични 

изследвания представени в монографията са реализирани върху млади хора – деца, юноши и 

младежи. Утвърдено е мнението, че те са най-податливите на влияние потребители на медийни 

продукти.  

 Монографията съдържа четири глави. Първа глава е посветена на проблема за връзката 

медийна среда – индивид. В нея са представени емпирични изследвания върху обективната и 

субективна  картина на тематичните доминанти в българските медии.  

Втората глава е фокусирана върху насилието в медиите. В теоретичен план са представени 

основни аспекти и механизми на неговото влияние. В емпиричен план е анализирано 

въздействието на медийно изобразяваното насилие върху индивида на базата на три изследвания. 

Първото третира субективното възприемане на новинарските емисии за реално извършено 
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насилие, по-конкретно за „случая Фатик”, второто е свързано със субективната привлекателност и 

въздействие на шоу програмите с насилие - мачовете по кеч „Разбиване” и „Първична сила”, а 

третото е фокусирано върху индивидуалните нагласи към медийното насилие.   

     Трета глава е насочена към негативните медийни съдържания. На първо място са 

проследени доказани аспекти и механизми на влияния на този тип излъчвания. На второ място са 

представени три авторски изследвания, визиращи субективната интерпретация на различен тип 

негативна информация – за бедствия (земетресение), за насилие в аспекта на поражданите 

негативни преживявания и за негативни събития със социален акцент (случая с българските 

медици в Либия).  

           В четвърта глава са обсъдени  два проблема от по-общ характер. Първият се отнася 

до формирането на представа за реалността, в която живеем  във връзка с медийно изобразяваната 

реалност, илюстриран с две емпирични проучвания.  Те изучават представата на младите хора за 

популярните и положителните фигури в обществото и за медийната и актуалната реалност. 

Вторият проблем подложен на обсъждане в тази глава е свързан с превенцията на негативните 

медийни влияния. Обсъдена е превенцията на агресията (на базата на чужди изследвания) и 

превенцията на „страховите реакции” на базата на собствено емпирично изследване. Изложени са 

също препоръки към  значимите за превенцията институции. 

 

Статии в научни списания и сборници 

А) Медийната среда и връзката й с индивида 

В съответните публикации са анализирани съвременните тенденции в развитието на 

медиите като се констатира, че в настоящия период, те формират силна по своето въздействие 

медийна среда. В центъра на нейното внимание все по-определено стои индивида за 

сметка на аудиторията като цяло. В тази връзка медиите и особено телевизията 

профилира своите продукти и стимулира създаването на устойчиви индивидуални 

модели на гледане на телевизия.  Също така се създават нов тип продукти 

основаващи се на реално протичащи събития, които предполагат трайно и силно 

ангажиране на индивида. Тези тенденции от една страна отговарят на определени 

потребности и интереси на индивида. От друга страна обаче, те съдържат нови 

негативни ефекти особено за младите зрители. Често те правят младите хора част 

от реалност, в която са лансирани ценности и модели на поведение със съмнителна 

стойност.  

Подчертава се изключително силния потенциал на въздействие на 

телевизията (избор на жанър, визуализация, експресия, и др.). Под нейното 
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влияние, в съчетание с другите медии, човек все по-малко разграничава 

информацията идваща от медиите от информацията, която той получава 

непосредствено (от контакта с реалнотта). Това придава особена значимост на 

доминиращите в медийната среда теми, отличаващи се с подчертано негативен 

ефект върху преживяванията, нагласите и поведението на младите хора (насилието, 

негативния тип информации, визията на хората). 

Изхождайки от подобно веждане е осъществено изследване, което изучава връзката «медия 

– индивид» - отношението между актуалната картина на тематичните доминанти на телевизията и 

субективната представа за тях . Резултатите от изследването доказват, че индивидът е активна 

страна във връзката си с медията. Той си изгражда субективна прредстава за тематичните 

доминанти на телевизията, като се основава на реални факти, но е повлиян от индивидуалните си 

особености (тревожност,  социална принадлежност, образование, пол) . Налице са доказателства, 

че съществува субективна мярка на оценка на медийните съдържания. Превишаването или 

дефицита по отношение на индивидуалната норма е отразена в оценките за степента на актуално 

представяното и степента на желаното. Според проведеното проучване медийната среда в Б-ия в 

значителна степен превишава желаната от индивида степен на представяне на политика, 

престъпност, съобщения за бедствия, епидемии, катастрофи,  също по отношение излъчвването на 

реклами, попфолк, светски живот, комерсиални игри и др.  

 

Божинова Р. (2009) Към проблема за връзката „медийна среда – индивид”. В  сб. Моралът в 
българските медии”С., БАН – ИФИ, 162-168, ISBN 978- 954- 92145-6-7 

Божинова Р. (2006) Негативни ефекти на медийната среда. В: „Морал и социализация на децата и 
младежите в България”. Изд. “Фабер”, София, 2006, 156-164 
Божинова Р. (2006) Субективно измерение на медиините излъчвания. В “Приложна психология и 
социална практика”, Университетско изд. ВСУ “Черноризец Храбър”, 276-285. 
Божинова Р., Таир Е. (2006) Обективна и субективна картина на тематичните доминанти на 
телевизията. В: ”Личност, социална среда, активност”, Унив.изд. “Св. Кл. Охридски” . 18-23. 
 

 

Б) Насилието в медиите, неговото възприемане и влияние върху младите хора 

(деца, юноши, младежи) 

Насилието в медиите заема значително място в представените изследванията и 

публикациите. Те отразяват широко литературно проучване върху проблема, отразено в обзорни 

материали, включващи: Актуалността на проблема и констатациите за разпростаняваните 

медиини съдържания, изпълнени с насилие (сочещи още в 1970 година (САЩ), че децата мжду 5 и 

15 години виждат 13 000 насилия със смърт; а в 2000 година отбелязват, че до 18-тата си година те 
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виждат 200 000 акта на насилие). Аспектите на влияние на показваното насилие – преживяване на 

безпокойство, страх и ужас, формиране на толерантност и безразличие, повишаване на 

агресивността; Механизмите на влияние; Възможностите за превенция, Модериращата функция 

на индивидуалните особености, която е изведена като значима и не достатъчно проучена. 

Представено е изследване, доказващо влиянието на личностните особености (тревожност, 

търсене на преживявания и агресивност) върху индивидуалните нагласи към медийното насилие 

при юноши (16-17 години). Най-високо в позитивните си нагласи към медииното насилие са 

«търсачите на силни преживявания»,  на второ място са склонните към агресия и най-ниско са 

тревожните юноши. Резултатите сочат, че нагласите към медииното насилие са по-добре изявени 

при момчетата.  

Специално място е отделено на краткосрочните и дългосрочни ефекти на медииното 

насилие. В рамката на проследени чужди изследвания и резултати от собствени изследвания са 

изведени съществени тенденции на връзката медии - индивид. Те са основа за обобщението, че 

краткосрочното и дългосрочното влияние на насилието в медиите са два съществени аспекта, но 

също и фази на съответния процес. Тяхното проследяване очертава освен характера на 

влиянието, етапите, през които то минава до формирането на трайни поведенчески тенденции. 

Краткосрочният ефект се проявява непосредствено след медийното въздействие и може да 

се изрази в конкретна емоционална реакция (страх или любопитство, интерес, досада), а също в 

агресивни действия - поведение подобно на наблюдаваното. Съществува тенденция на 

прерастване на краткосрочните влияния в дългосрочен ефект. Този ефект може да се изрази в: 1) 

трайно усвояване на агресивни модели на поведение; 2) безразличие и толерантност към 

насилието; 3) негативни нагласи към актуалната реалност; 4) позитивни нагласи към медиини 

съдържания с насилие. Дългосрочният ефект може да намери отражение и в повишаване на 

равнището на насилие в обществото.  

Различните възрастови периоди показват различна сензитивност към медийнте излъчвания 

с насилие, най-определена е между 6 и 12 години. Полът е съществен за копирането на физическа 

или индиректна агресия. Личностните особености предпоставят съществени различия в 

интерпретация на медийното излъчване с насилие, противоположна например при висока 

изразеност на “тревожност” и “склонност към агресия” и др. 

Лансира се веждането, че  краткосрочните ефекти на медийно насилие са свързани основно 

с емоционалната възбуда (активацията) и имитацията. Дългосрочните ефекти предполагат 

трайното усвояване на показвани поведенчески сценарии. Подчертава, че до настоящия момент не 

е разработена цялостна концепция за механизма на влиянието на индивидуалните особености и те 

не са включени в посочените обяснителни модели. 
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Божинова Р. (2001) Медийното насилие и неговото влияние върху децата и юношите. Българско 
списание по психология, 1-2, 31-41.        
Божинова Р. (2004) Индивидуални нагласи към медийното насилие и връзката им с личностните 
особености – тревожност, търсене на преживявания и агресивност. Педагогика, 2, 50-59. 
Божинова Р. (2006) Насилието в медиите – преживяванията и поведението на децата. В  “Децата и 
електронните медии”, Информационен бюлетин, СЕМ, 7, год.5, 35-37.  
Божинова Р., Таир Е. (2008) Насилието в медиите – краткосрочни и дългосрочни ефекти. 
Психологични изследвания, 1, 33-49. 

 

В) Негативнте  медийни съдържания, тяхното възприемане и ефекти   

Посочва се, че средствата за мосови комуникации в значителна степен са фокусирани върху 

излъчването на негативна и заплашваща по характер информация – криминална хроника, пожари,  

пътни произшествия, природни бедствия, военни действия ... Отбелязва се утвърденото виждане, 

че следването на подобна стратегия от медиите е свързана с  интереса на човека към нови, 

необичайни неща и към съответното равнище на възбуда, което те пораждат. Проведено е 

изследване от експериментален тип, което проследява реакциите на млади хора (юноши и 

младежи) към информация за земетресение и информация за убийство, в зависимост от тяхното 

равнище на тревожност и склонност към агресия. Резултатите показват, че представянето от 

медиите подчертано негативна информация за бедствия, е предпоставка за възникване на стресови 

преживявания у по-голяма част от хората, по-ясно изразено при високо тревожните лица. 

Информации за реално извършени насилия, подробното им описание предизвиква в значителна 

степен познавателен интерес, свързан преимуществено с личностната склонност към агресия 

(синхронизиране на собствените нагласи с представяното в текста), на второ място безразличие, 

което се свързва с привикването към подобен тип информаци, ежедневно представяна от 

българските медии и на трето място с формирането на негативна представа за реалността в 

страната .  

Изложено е концептуалното обяснение, че страховите реакции на индивида се основават на 

интерпретиране на определени образи, ситуации и събития като опасни. На тази основа тяхното 

медийно представяне предизвиква същата, но по-слаба по интензитет реакция. В основата на тази 

проява стои генерализирането на стимулите. Особено силно е влиянието на медията, когато 

представя реално случващи се събития. Проследено е различието в този тип реакции в зависимост  

от равнището на личностната тревожност, склонност към агресия и търсене на преживявания, а 

също различията във вразка с възрастта и пола. 

Според направеното обобщение медийната аудитория не е еднородна. Тя включва различни 

по своите особености индивиди, за които негативните медиини съобщения мога да имат различно 

значение и смисъл. Спецификата на възприемане на негативните медиини материали  е отразена и 

във формирането на определени нагласи към тях (позитивни или негативни). Те дават възможност 
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на индивида да прояви избирателност. Това обаче не винаги е възможно и поставя въпроса за 

обективно съществуващия контрол върху подобен тип медийни излъчвания. 

 Божинова Р. (2004) Влияние на медиите върху психическото състояние на индивида. В сб. 
Психологията пред предизвикателствата на новото време. Варна, “ПСИДО” ЕДДА, 5-13.  
Божинова Р., Таир Е. (2005)  Личностни особености и интерпретация на негативни медийни 
материали. В: “Трети национален конгрес  по психология”, София-Р, 28-30. 
Божинова Р. (2006) Негативни ефекти на медийната среда. В: „Морал и социализация на децата и 

младежите в България”. Изд. “Фабер”, София, 2006, 156-164 
Божинова Р. , Таир Е. (2007) Децата в условията на съвременната медийна среда.  В: Савов Сл., 
Христов Ж., Николова М., Василев В., Такиева Я. (Ред. колегия) “Децата, семейството, училището 
и обществото в началото на ХХІ век. Реалности,перспективи, решения.” Изд. база: “Камея 
Дизайн”, 303-310, ISBN 978-954-629-008-3.   
Божинова Р., Таир Е. (2008) Стратегии за справяне с медийно провокирани негативни 

преживявания при деца на възраст 12 - 18 години. Българско списание по психология, 1-4, 

Сборник научни доклади – V Национален конгрес по психология, София, 205 – 212, ISSN 0861 – 

7813 

 

Г) Медийната среда  и представата на младите хора за реалността 

Сериозното влияние на медиите върху индивида от една страна и от друга спецификата на 

юношеството като период свързан с процесите на идентификация (включващо търсенето на 

модели за подражание) предпостави проучване върху представите на българските юноши за 

популярните фигури в обществото. То е конкретизирано чрез проследяване: 1) Популярността на 

сферите на изява на известните личности (според юношите); 2) Популярните лица в отделните 

сфери; 3) Престижните фигури и кумири за съвременния юноша. Според палучените резултати 

медиите са значим фактор за популяризиране в обществото на определени личности. Също така те 

доказват, че в настоящия момент е налице сериозен дефицит на позитивно поставени фигури, 

които със своите изяви могат да бъдат пример за подражание, да поемат ролята на комири, които 

младите да следват. Подчертава се, че създаването на представа за отсъствие на значими 

положителни фигури в българското общество и присъствието предимно на лица с отрицателни 

прояви предполага широк негативен ефект, отнасящ се до психосоциалното формиране на 

юношите и овладяването на позитивни поведенчески модели.  

Множеството доказателства за влиянието на различни по-характер медийни съдържания 

върху преживяванията и поведнието на индивида поставя въпроса за връзката между 

възприемането на медийно представената реалност като цяло и възприемането в подобен план на 

актуалната реалност, което е цел на отделно изследване.  Според получените резултати съществува 

значима връзка между актуалната и медийната реалност, която показва известна динамика във 

времето (в разстояние от две години намалява), но остава значима. Младите хора имат почти 
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еднаква представа за двете реалности, с подчертанно присъствие на негативния аспект на 

възприемането им.  

В медийната среда, според осъщественото комплексно проучване, са  налице тематични 

доминанти, които се очертават като определящ фактор за формирането на представата за 

актуалната реалност. Системното акцентиране върху престъпността и общо върху негативните 

събития (типично за водещите в медийното пространство доминанти у нас) е предпоставка 

реалността да бъде видяна подобно на медийно представяната като престъпна, напрегната и 

несигурна. Индивидът е склонен да поддържа тази интерпретация независимо от неодобрението и 

съпротивите, които има към  излъчваната от медиите информация т.е. достига се до проява на 

„сумарен” ефект. Това поставя медиите в особено отговорна позиция 

На фона на многото доказателства за влиянието на медиите върху аудиторията като цяло 

все по-определено стои въпроса за индивидуалното интерпретиране на медийната реалност. В 

представената от нас публикация се изхожда от виждането, че утвърдените концепции, според 

които в актуалната реалност индивидът е активен агент (сам избира или формира ситуацията, в 

която да попадне, а също, че индивидуалните му особености са ключов елемент във веригата 

възприемане – поведение) са валидни и за връзката на индивида с медийната реалност. С 

резултати от проведените емпирични изследвания е илюстрирана активната позиция на индивида 

при взаимодействието му с медиите (как съответно на своите особености той възприема, осмисля 

медийните съдържания и специфично е повлиян от тях  в плана на своите преживявания, нагласи 

и поведение). Показано е  също, че активната позиция на индивида се отчита от самите медии, 

което е демонстрирано от следваните от тях стратегии, означени от нас като стратегия на 

доближаване до индивида (тясно профилиране на излъчванията) и стратегията на ангажиране на 

отделния зрител чрез включването му като страна в излъчванията от типа «реалити».  

Божинова Р. (2007) Медийната среда и представата на младите хора за популярните фигури в 
обществото. В: сб. “Младите хора в европейска България”, Център за изследване на населението 
при БАН, Институт за социални ценности и структури “Иван Хаджийски”, 418-427. 

Божинова Р. (2008) Юношите под въздействието на медийната среда. Аз-Буки, Национален 

седмичник за образова ние и наука , брой 10, год. XVIII, с. 13.  
Таир Е., Божинова Р. (2006) Връзка между възприемането на актуалната и медийната реалност – 
акценти и доминанти. В: ”Личност, социална среда, активност”, Унив.изд. “Св. Кл. Охридски”, 
124-128. 

Божинова Р. (2009) Към проблема за връзката „медийна среда – индивид”. В  сб. Моралът в 
българските медии”С., БАН – ИФИ, 162-168, ISBN 978- 954- 92145-6-7 

Божинова Р. (2011) Медийната реалност в аспекта на индивидуалното й                      
интерпретиране. В сб. Приложна психология и социална практика, ВСУ «Черноризец Храбър», 
Унив. Издателство, т. І, 73-85, ISSN 1314-0507.  
Божинова Р.  (2012) Медийната среда – доминиращи психологични ефекти за индивида. 
Списание на Българската академия на науките, 4, 3-9. 
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Д) Нагласи към  компютърните игри 

Разгледани са основни особености и тенденции в  упражняването на компютърните игри. 

Направен е опит за концептуализиране на тяхната връзка с: 1) Възрастовите особености на 

юношите; 2) Личностните особености „склонност към агресия”, „търсене на преживявания”, 

и”мотивация за постижения”. Обоснована е необходимостта от по-комплексно изследване в 

областта, което може да подпомогне ограничаването на отрицателните ефекти и стимулиране на 

положителните в периода на юношеството. 

Представено е създаването на инструмент за изследване на нагласите към компютърните 

игри при юноши. При структурирането на въпросника и подбора на айтемите се има предвид, че 

компютърните игри са сложен обект, който дава възможност на играещия да упражнява 

определено поведение, да има конкретни преживявания и да получи определено познание. Приема 

се, че отношението към компютърните игри може да бъде открито в оценката на всеки от тези 

аспекти чрез съответни айтеми. Предложеният въпросник съдържа 41 айтема (три субскали). 

Формулирането им е подпомогнато от изследване върху 379 юноши, отнасящо се до причините за 

ориентацията им към игрите, за това какво ги привлича и забавлява в тях, а също от проучване 

върху 150 литературни източника. Инструментът, според началните данни, надеждно 

диагностицира различната пристрастеност на юношите към компютърните игри, разкрива 

водещите в това отношение предпоставки – в плана на възраст, пол, личностни особености (32).  

Божинова Р., Цанов К. (2006) Упражняване на компютърните игри – възрастови и личностни 
предпоставки. Българско списание по психология, 2, 87-97. 
Божинова Р., Цанов К. (2007) Изследване на нагласите към компютърните игри. В: сб. 
“Приложна психология и социална практика”, ВСУ “Черноризец Храбър”, Университетско 
издателство, 28-35, ISBN 978-954-715-391-2. 
 

 

Е) Превенция на негативни медиини въздействия  

Проследени са основни негативни влияния на медиите, предпоставящи необходимостта от 

сериозна превантивна работа. Очертани са основните насоки, в които тя може да бъде 

осъществявана. Представени са конкретни указания и препоръки към родителите и друг значими 

инстанции (по отношение връзката на децата с телевизията, компютърните игри, музикалните 

клипове и интернет), до които е достигнала  практиката в напредналите в областта страни. 

Очертани са различни подходи за редуциране вредните влияния на медийното насилие 

като: а) Ограничаване обема на представяното насилие и достъпността му за децата (искане към 

медиите за саморегулация в посочения аспект); б) Насърчаване и подпомагане на родителите в 

ограничаване достъпа на децата до медиите (чрез различни рейтинг кодове и чипове); в) Обучение 
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на децата, родителите и учителите за потенциалните вредни влияния на медийното насилие и г) 

Опити за промяна отношението на децата, за да се ограничи ученето чрез имитация. 

Наше изследване върху деца от различни възрастови групи, доказва тяхната готовност да се 

защитят от страховите преживявания, които медийните излъчвания пораждат. Децата са склонни 

да прилагат определени действия, които са подчинени на конкретни модели, различни за 

възрастови периода 6-11 години и 12-18 годишни. По-малките деца се опитват основно да 

ограничат преживяването си, прекъсвайки възприемането на екранния образ. По-голямите деца, 

чрез своята активност, се опитват да изтласкат негативното преживяване чрез позитивно 

преживяване. Вторият модел за защита се отличава с висока ефективност. От съществено значение 

е също това, че той е достъпен за по-малките и чрез обучение може да бъде внедрен в по-широки 

възрастови граници  - децата ммежду 6 и 11 години могат да разберат и усвоят действията, които 

той включва.  

Специално подчертаваме, че при съвременните условия (масираната атака на медийте) 

реалното ограничаване на отрицателните медийни въздействия може да стане само с активната 

позиция на отделния човек. Това предполага да се работи за формирането на достатъчен личен 

ресурс за защита от тях, което трябва да се извърши основно в детска възраст. Получените от 

настоящото изследване резултати са подходящи именно за този аспект на работа, което може да 

стане чрез включването им в разработването на свременни превантивни  програми.  

Божинова, Р., Таир, Е. (2005). Негативно влияние на медиите и насоки на превенция. – В: сб. 
материали от научната конференция “Приложна психология и социална практика”,  Унв. 
Издателство ВСУ „Ч. Храбър”, 222-229. ISSN 1311-0507. 
Божинова, Р., Таир Е. (2008). Стратегии за справяне с медийно провокирани негативни 
преживявания при деца на възраст 12-18 г. В: сб. доклади от V национален конгрес по психология. 
Българско списание по психология, брой 1-4, 205-212. ISSN 0861-7813. 
 Божинова, Р., Таир, Е. (2010). Негативни медийни преживявания и модели за защита при деца в 
различна възраст. В сб. доклади от научна конференция „Приложната психология и социална 
практика”, Унв. Издателство ВСУ „Ч. Храбър”, 514-522. ISSN 1311-0507. 
 

 

ж) Медиите и формирането на представа за собственото тяло 

Представени са изследвания върху формирането на образ за собственото тяло под влияние 

на медиите в зависимост от личностните особености. Анализирана е ролята на  самооценката, 

перфекционизма и Големите пет фактора като усилващи медийното въздействие в посока на 

формиране на негативна нагласа към собственото тяло и на ангажиране в поведения, насочени към 

постигането на идеално тяло при юноши. Обсъдена е модериращата функция на личностните 

особености и във връзка с пола на юношите. Проследени са пътищата, посредством които  се 
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осъществява медийното влияние, специфичното измерение на образа за собственото тяло и 

връзката на конкретните поведения за промяна на тялото със социокултурния идеал за тяло. 

Божинова Р., Александрова-Караманова А. (2008) Удовлетвореност от собственото тяло и 
поведение насочено към неговата промяна при момичета и момчета в юношеска възраст. В: 
“Приложна психология и социална практика”, ВСУ “Черноризец Храбър”, Университетско 
издателство, 362-373 

Божинова Р., Александрова-Караманева А. (2013) Личностни особености  и  медийно влияние 
върху образа за собственото тяло. Психологични изследвания, 2 (под печат). 

  

 

 

 

 

З) Нагласи и възприемане на индиректно информация.    

  Междукултурни различия при възприемане на информация за трафик на 
хора 

 

Всяка информация, която по един или друг начин е разпространявана от медиите се приема 

за индиректна информация. Тя заема все по-голям дял от общата информация, която достига до 

човек.   В тази връзка е представено изследване, което се основава на разбирането, че 

индивидуалните диспозиции се отличават с мощен регулативен потенциал чрез участието си във 

всички звена на веригата перцепция – поведение. Проучена е тяхната включеност на изходното 

ниво като е изследвано възприемането на информация за конкретен обект (кафето), във връзка с 

типа индивидуални нагласи към него (позитивни, негативни и неутрални). Според получените 

резултати  поведенческите нагласи съществено повлияват възприемането на определена 

информация, като засилват значимостта на аспекти, които са в съгласие с тях. Отсъствието на 

категорични нагласи към определен обект (кафето), е предпоставка за стратегия на обективно 

възприемане на информация за него. Негативният тип информацията се очертава с по-голяма 

личностна значимост от позитивната. Тя значимо присъства във възприятието на индивида 

независимо от типа нагласи, на които той е носител.  

 

46. Божинова Р. , Манова Е. (2012) Индивидуални нагласи и възприемане на индиректна 
информация. В сб. Приложна психология и социална практика, Унив. Издателство ВСУ 
„Черноризец Храбър”, 2012, 38-47, ISSN 1314-0507.     

 

Трансграничното разпространение на информация по актуални за света проблеми придава 

особена значимост на междукултурните различия по отношение на връзката информация – 
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нагласи. Публикувани са резултати от две изследвания, които проследяват информираността, 

нагласите и различията при възприемането на медийни материали за трафика на хора при младежи 

от България и САЩ. Според проведеното проучване трафикът на хора е явление към което 

изследваните млади хора (студенти) от България и САЩ като цяло имат конкретно отношение 

(приемат го като съществен за съвремието проблем) при наличие на известни междукултурни 

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

оценка). При това с нарастването на информираността при тях се отбелязва повишаване на 

представа за  негативната и позитивната страна на явлението (по определено на последната). В 

същото време нарастването на информираността при американските младежи е свързана с 

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

Налице са и съществени междукултурни различия при възприемането на документален 

медиен видео материал за трафика на жени (проведен от нас експеримент). При българските 

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

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

върху трафика като социално явление.  

Наблюдаваните тенденции са интерпретирани във връзка с различното равнището на 

информираност и значимост на проблема за двете страни (САЩ и България). 

22. Bozhinova R., Tair E. Hashamova Y. (2010) Knowledge and Attitudes towards trafficking in people: 
Cross-Cultural differences. South-east European Conference of Psychology, October 30 – November 1, 
2009, Sofia, Bulgaria, The Bulgarian Journal of Psychology , 1-4,  42-50. 

45. Божинова Р., Таир Е., Хашъмова Я. (2011) Междукултурни различия при възприемането на 
документални медийни продукти. В „Сборник научни доклади: VІ Национален конгрес по 
психология”, Изд. Дружество на психолозите в Р. България, София, България.  

 

 

1.2.  Виртуално психологично консултиране  

 

Монография 
2. Йорданова М., Василева Л., Рашева М., Божинова Р., ( 2009) Телепсихологията – част от 

електронното здравеопазване, София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 174 с., ISBN 978-

954-322-362-6 

 
 Книгата отразява  проучване на нагласите на потребителите на интернет към получаване на 

психологична помощ по електронен път. Приема се този проблем за актуален, доколкото 

съвременните технически средства дават възможност за оптимизиране на връзката между 

нуждаещия се от помощ човек и психолога консултант - преодоляване на разстоянието между  тях, 

скъсяване на времето за връзка, преодоляване на някои проблеми от непосредствения контакт и 

др..   
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 Четвърта глава (с. 80) с автор Р. Божинова, е фокусирана върху личността в 

контекста на виртуалното психологично консултиране. Изхожда се от разбирането, че 

обективните условия при интернет консултирането допускат човек (търсещият помощ) да остане 

анонимен, да има усещането за контрол върху ситуацията, да има повече свобода в 

себепрезентирането и др.. В същото време  е подчертано определящото значение на субективните 

фактори, от които зависи процеса и резултата на консултирането и по-специално на личностните 

особености, както на консултирания така и консултанта. Споделя се виждането, че личността е 

основна инстанция в регулацията на поведението на индивида и личностните особености намират 

отражение в начина на интерпретиране на конкретната ситуация,  включително в плана на 

осъществяване на психологична консултация (съответно на интерактивната концепция и 

изследвания върху ползването на интернет др.). В тази връзка са анализирани личностните 

особености от Голямата петорка. Посочено е, че пет факторният модел се третира като сериозно 

средство за измерване на базови емоционални и мотивационни стилове, а също на стила на 

междуличностните отношения., което го прави приложим към консултативната психологична 

помощ, включително чрез интернет,  по отношение на диагностика и терапия. Подчертава се, че 

според редица източници той е основа за разкриване на много, наглед патологични прояви като 

отразяващи вариации в някои от факторите на Голямата петорка, включително във възрастов план. 

Авторът (т.е. Р. Божинова) подчертава също, че познаването на личностните особености 

дава  възможност и за прогнозиране на отношението към психологичното интернет 

консултиране, както и на определени параметри на консултативния  процес. Това е направено в 

настоящия материал по отношение на личностните особености екстравертност/интровертност,  

тревожност и локализацията на контрола (с. 80 – 85 в книгата).  

Предложени са съответни хипотези, подложени на емпирична проверка. 

 Шеста глава на монографията е колективна разработка (с.104-141). Тя представя 

проведените изследвания върху нагласите на интернет потребителите към виртуалното 

психологично консултиране  по отношение на: 1) Готовност за използване на телепсихология при 

потребност от психологична помощ или консултация (положителна нагласа на 78%); 2) 

Предпочитан начин за интернет консултиране (1-електронна поща, 2 – скайп); 3) Готовност  за 

използване на телепсихология в зависимост от възрастта; 4) Удовлетвореност от получената 

чрез интернет псих. помощ или консултация (преобладаващо неудовлетворени); 5) Промяна на 

нагласите с времето (сериозно нарастване между 20 и 30 г., по определено при жените); 6) 

Области на търсене на консултативна помощ (на1място-проблеми с комуникация, на 2-

депресивни състояния, на 3-сексуални проблеми); 7) Влияние на тревожността върху 

използването на телепсихологична помощ ( а/ с нарастването на равнището на тревожност 
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нараства  интереса - виж с.122, б/ предпочитанието за ел. поща, значимо по-малко за скайп, в/ 

предпочитание към един и същ експерт и допълнителна информация за експерта; г/ 

нискотревожние предпочитат жена консултант ); 8) Влияние на локализацията на контрола върху 

възприемането на различни аспекти на виртуалното консултиране (с.129) - различия между 

вътрешна и външна локализация за предпочитания тип връзка, за постоянност на експерта, за 

заплащане).  

 

Статии в научни списания и сборници  

А) Проучване на нагласите към виртуалното психологично консултиране. 

 

В няколко статии са представени проведените изследвония върху различни аспекти на 

нагласите към  виртуалното психологично консултиране. Подчертава се, че телепсихологията, 

като комбинация от използването на електронни и телекомуникационни нововъведения за 

осъществяване на психологични интервенции, може значително да разшири приложението на 

психологията. Тя е необходима, когато личният контакт с психолог е невъзможен поради разлика 

във времето, невъзможност за преодоляване на делящото психолога и пациента разстояние и др.  

Извездени са основните въпроси, свързани с предлагането на дистанционни психологични 

консултации като готови ли са българските интернет потребители да използват услугите на теле-

психологията за решаване на личните си проблеми, има ли хора, които вече са търсили подобен 

род услуги, какви комуникационни канали са предпочитани от българския интернет потребител. 

Проучени са нагласите на потребителите към виртуалната психологична помощ и във времеви 

план. Първата част от изследването е проведена през пролетта на 2006 г., а втората - през 2008 

година. В изследването участват мъже и жени между 19 и 70 години, резултатите отразяват 

различията по отношение на възраст, пол и образование. 

Представени са  резултатите от анкетни проучвания отоносно изискванията и нагласите на 

българските потребители към дистанционните психологични услуги. Проследява се готовността 

на населението за използване на Интернет технологиите за получаване на психологична 

консултация. Получените резултати показват, че 77,76% от анкетираните лица изразяват желание 

да използват Интернет сайтовете за получаване на психологична помощ. Един от основните 

изводи е, че е необходима огромна разяснителна работа сред потенциалните потребители (почти 

всички граждани) за възможностите, целите и перспективите на дистанционните психологични 

консултации, както и за това какво представлява виртуалното психологично консултиране.  

 
 

1. Йорданова М., Василева Л., Рашева М. Божинова, Р. (2008).  Предпочитан начин на 
връзка при виртуално психологично консултиране. В сб. Психологията пред 
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предизвикателствата на новото време. Психологията и съвременният човек, т.5 изд. 
«Псидо», 70-78.  

2.  Йорданова М., Василева Л., Рашева М. Божинова, Р., Дачев, Цв. (2008). Проучване на 
нагласите към виртуално психологично консултиране. Сборник научни доклади от 
Национален конгрес по психология. Българско списание по психология,1-4, 2008, София, 
772-776. ISSN 0861-7813 

3. Jordanova M., Vasileva L., Rasheva M., Bojinova R. (2008). Тебе-Psychology: Clients’ 
Attitudes towards Remote Consultations. In Jordanova M., Lievens F. (Editors) Electronic 
Proceedings Med-e- Tel 2008: The International Educational and Networking Forum for 
eHealth, Telemedicine and Health ICT, Publ. Luxexpo, Luxembourg, 2008, ISSN 1818-9334, 
pp. 115-119. 

 
 
 
 
Б) Индивидуални особености и проблеми на виртуално психологично 
консултиране. 
 
Представени са резултатите от проучване, проследяващо влиянието на индивидуалните 

различия (пол, възраст, образование) и личностните особености (тревожност и локализация на 

контрола) върху нагласите на клиентите към виртуалните Интернет психологически 

консултации. Проучванията се основават на специално подготвена анкета от авторския колектив и 

на конкретни личностни въпросници, претърпяли адаптация в департамент «Пихология» при 

ИИНЧ – БАН. 

Получените резултати от анкетното проучване показват, че съществена част от Интернет 

потребителите у нас търсят виртуални психологични консултации. Полът и възрастта оказват 

влияние върху нагласите на потребителите за този тип  консултации чрез Интернет. Готовността 

за използване на дистанционните методи е най-висока при жени на възраст 21-30 г. Съществено 

разминаване между жените и мъжете се наблюдава след 30 годишна възраст. Различие в полза на 

мъжете се наблюдава между 40 и 60 години и в по-висока възраст. 

Личностните особености в лицето на травожността и локализацията на контрола съществено 

модерират нагласите към виртуалното психологично консултиране. При лицата с повишена 

тревожност тези нагласи са по-силно изразени. По-високата тревоожност повишава и нагласата за 

получаване на консултация последователно от един същ специалист. Равнището на тревожност и 

локализацията на контрола влияят върху предпочитанията към различни видове канали за 

комуникация с психолога и предпочитанието на този, който е свързан с по-голяма анонимност.  От 

изследваните мотиви за получаване на психологични консултации чрез Интернет водещи се 

оказват «Интернет като удобно средство за комуникация» и «чувството за свобода». Резултатите са 

подложени на съответни интерпретации. 
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В заключение подчертаваме, че с включването на повече потребители на Интернет ще 

нарастне и търсенето на виртуална психологична помощ, позитивната нагласа на потребителите 

ще става все по-голямата, при условие, че във виртуалното пространство ще може да се намери 

адекватна, качествена професионална услуга.  

 

1. Василева Л., Йорданова М., Рашева М., Божинова, Р. (2009).  Виртуално консултиране: 
възможност за справяне на индивидуално ниво. Психологични изследвания, 2, 2009,  215-
220, ISSN 1311-4700 

 
2. Божинова Р., Йорданова М., Василева Л., Рашева М. (2009). Личностни особености и 

виртуално психологично консултиране. В сб. Приложната психология и социална 
практика. Унив. Изд. ВСУ “Черноризец храбър” 2009, Варна, ISSN 1314-0507, 429-450. 

 
3.    Jordanova M., Vasileva L., Rasheva M., Bojinova R.(2008). Tele-Psychology: Users’ 

Demands In Jordanova M., Lievens F. (Editors) Global Telemedicine / eHealth Updates: 
Knowledge Resources, Vol. 1, Publ. Luxexpo, Luxembourg, 2008, ISSN 1998-5509, pp. 266-
270. 

4. Jordanova M., Vasileva L., Rasheva M., Bojinova R. (2009). Anxiety Level and Virtual 
Psychology Support. In: Fundamental Space Research, Sunny Beach, Bulgaria, 21-28 Sept. 
2008. Electronic Proceedings. 

 
5. Jordanova M., Vasileva L., Bojinova R.(2009). Motives to Use Virtual Psychological 

Counseling, Fundamental Space Research 2009, Publ. BAS, Sofia, Bulgaria, pp.171-175. 
 

6. Jordanova M., Bojinova R., Dachev T., Vasileva L., Rasheva M. (2009). Locus of Control and 
Clients' Attitudes towards Virtual Psychological Consultations в Jordanova M., Lievens F. 
(Editors) Global Telemedicine / eHealth Updates: Knowledge Resources, Vol. 2, Publ. 
Luxexpo, Luxembourg, 2009, ISSN 1998-5509, pp. 168-172. 

 
7. Jordanova M., Vasileva L., Bojinova R., Dachev T. (2010)  Virtual Psychological  

Support: User's Personality Characteristics and Preferences, Med-e-Tel (The  
International networking and Educational Forum for Telemedicine, eHealth and  
Health ICT), April 14-16, Luxembourg, G.D. of Luxembourg,  
http://www.medetel.eu/download/2010/parallel_sessions/presentation/day2/Virtual_Psychologi
cal. 

8. Jordanova M., Bojinova R., Vasileva L. (2010) Virtual psychological support: User’s 
Personality Characteristics, In Jordanova M., Lievens F. (Eds) Global Telemedicine / eHealth 
Updates: Knowledge Resources, Vol. 3, Publ. ISfTeH, Luxembourg, pp. 203-207, (ISSN 
1998-5509) 

 

 

ІІ. Личностни особености и професионална реализация на индивида 

Статии в научни списания и сборници 

Изучаването на специфичните регулативни аспекти в поведението на индивида е едно от 

големите предизвикателства за психология на личността. В концептуален план е развита идеята за 
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наличие на връзка между по-базисни личностни предразположения с детерминанти, 

непосредствено свързани с поведенческия резултат в лицето на психологичния тип, 

когнитивния стил и стилът на вземане на решение. Терминът стил е изведен като свързваща 

категория, съществено обвързана с постиженията на  индивида в различен тип професионална 

дейност. По емпиричен път се доказа наличие на подобна връзка, която варира в зависимост от 

професионалната област на реализация на индивида (хуманитарна, спортна, техническа) . 

Проучена е връзката на стила на вземане на решение „активност/решителност” и 

„индивидуална отговорност” (по Франкен) с психологичния тип (по Юнг). Според получените 

резултати стилът „активност/решителност” е съществено свързан с дименсиите на психологичния 

тип – Екстраверсия, Интуиция, Чувстване и Възприемане. Връзката на индивидуалната 

отговорност с психологичния тип е по-ограничена. Отбелязват се известни различия в проявата на 

тези тенденции в зависимост от пола, възрастта и професионалната ориентация. Посочените 

резултати дават основание да  се приеме, че дименсиите на стила на вземане на решение по всяка 

вероятност се основават на базисни личностни особености, които създават готовност за неговото 

формиране. Социалните въздействия могат да стимулират това развитие или да го препятстват.  

Допустимо е също, че всяка от характеристиките на изучавания стил на решение може да бъде 

формирана и предимно под влияние изискванията на дълго упражнявана дейност (например 

професията), като в този случай естествените личностни предпоставки могат да са подтискани. 

На специално изследване е подложена и връзката между когнитивния стил 

„адаптивност/иновативност” и стила на вземане на решение („активност/решителност” и 

„индивидуална отговорност”) при спортисти в сравнение с други професионални области 

(технически и хуманитарни). Резултатите показват, че спортистите се отличават с добре изявена 

активност/решителност като стил на вземане на решение, свързан преди всичко с бързо вземане на 

решение и неговата промяна в зависимост от ситуацията. Ограничено е изразена „индивидуална 

отговорност”, предполагаща самостоятелност на решението. Когнитивният стил по-определено е 

изразен по отношение на иновативността, но адаптивността също намира изява. Интерпретацията 

на посочените резултати е търсена предимно в индивидуалния път на развитие на спортиста и 

формирането на индивидуални особености, предполагащи по-високи резултати. Прилаганите   от 

спортистите стилове на решение не са свързани с по-базисния когнитивен стил (в рамките на 

конкретното изследване), което дава основание да се приеме, че двата типа стилове имат 

самостоятелни линии на влияние върху активността на спортистите. Те се отличават съществено 

от проявата си при лица с хуманитарни и технически специалности. 

.  
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Най-често обсъжданите професионално значими характеристики на 

администраторите в системата на образованието са техните социални умения и стратeгиите, 

които използват за планирането на работата и при вземане на решение. Това предпостави 

проучване ( с научно-приложен характер) върху социално-психологичните характеристики и стила 

на вземане на решение на група кандидати за административна длъжност в конкретната сфера. 

Според получените резултати специалистите в образованието, ориентирани към ръководна 

длъжност се отличават със специфичен индивидуално-психологичен профил. Той включва: 1/ 

Способност за установяване на ефективен контакти с околните и поддържане на трайни 

емоционално ангажирани връзки; 2) Активно самоутвърждаващо се поведение; 3) Позитивно 

настроение и добра кондиция; 4) Самоконтрол и саморегулация. Стилът на вземане на решение се 

характеризира с понижена активност и решителност,  с отсъствие на нагласа за бързо вземане на 

решение, за работа при недостиг на информация, както и отсъствие на нагласа за промяна в 

планове и проекти, които са неуспешни, с добросъвестно изпълнение на поставените задачи и 

готовност за повече самостоятелност при вземането на решение.  (Предоставен е на МОН и е 

намерил място при решаване на практическа задача). 

Младежката безработица в ситуацията на промяна провокира проучвания върху 

индивидуалните стратегии за справяне с проблема. По емпиричен път се установи че 

следваната от завършващите студенти  стратегията за намиране на работа е свързана с 

личностната потребност от постижение. По-високата изразеност на тази личностна особеност 

предполага по-висока активност при търсенето на работа, включваща по-голям брой действия, с 

различен  характер, прилагани още преди завършване на образованието. 

Р. Божинова, Панов П. (2000) Потребност от постижение и стратегии за трудова реализация при 
завършващи студенти. Психологични изследвания, 1-2, 33-40.  

Пенчева Е., Божинова Р., Василева С. (2001) Индивидуални особености на кандидати за 
ръководни длъжности в системата на образованието. Педагогика, 3, 66-76. 
Пенчева Е., Божинова Р., Василева С., Боянова Д. (2003) Влияние на психологичния тип върху 
когнитивния стил и стила на вземане на решение. Списание на БАН, 2, 27-31. 
Пенчева Е., Божинова Р., Василева С. (2004) Личност, когнитивен стил и стил на вземане на 
решение. Психологически изследвания, 2, 25-35. 
Божинова Р., Пенчева Е. (2005) Личностни особености и стил на вземане на решение. 
Психологични изследвания, 2, 41-55. 
Pencheva, E., Vassileva, S., Bojinova R. (2006) Psychological Type and Regulation of the Individual 
Behavior. In: „Psychological Type and Culture – East & West”, A Multicultural Research Conference, 
Honolulu,Hawaii, January 6-8, 2006.  
Божинова Р., Василева -Чачева С. (2005) Когнитивен стил и стил на вземане на решение при 
спортисти, В “Личност, мотивация, спорт” С., 180-187. 
 Божинова Р., Василева С. (2006) Индивидуалният стил на вземане на решение и връзката му с 
когнитивния стил като предпоставка за успех в управленски тип дейност. В: “Активност и 

адаптация на личността в условия на промени”, Том  2, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, 52-58. 
 



 
19 

 

 

ІІІ. Индивидът в аспекта на актуални социалнопсихологични проблеми 

 

Статии в научни списания и сборници 

А) Семейно партниране и насилие 
 
В съответните публикации на пъво място се бсъжда проблема за връзката между 

личностните диспозиции и моделите на партниране в семейния тип двойки, допускащи и 

недопускащи насилие. На основата на съществуващи проучвания е представено влиянието на 

индивидуалния стил на привързаност върху семейното партниране. Защитена е позицията за по-

широко изследване ролята на личностните фактори от различно равнище (базисни и формирани в 

процеса на развитие на индивида), а също тяхната комбинация в отделната двойка като 

предиктори за качеството на семейните отношения.  

На второ място е представено собствено изследване (върху 36 двойки, прилагащи насилие и  

66 двойки без насилие), което доказа същественото значение на наличната комбинация между 

индивидуалните стилове на привързаност (като личностна особеност) на двамата партньори в 

рамките на двойката от гледна точка на прилаганите модели на партниране. Според получените 

резултати при двойките с насилие комбинацията от стилове на привързаност са 

свръхангажиран/отхвърлящ и страхуващ се/свръхангажиран. Те предпоставят съответно  

партниране с модели, за които е характерно противоречие «преследване/дистанция» и  

«близост/разстояние». Партнирането без насилие в семейната двойка, според получените 

резултати,  се основава предимно на комбинация от стилове единият, от които най-често е 

сигурния стил. Съответно се формират модели на партниране с баланс „независимост/интимност” 

и „достъпност/ отзивчивост”. Наблюдава се и съчетанието страхуващ се/ страхуващ се стил, 

предполгащо модел на ”поддържане на дистанция” в двойката.  

 

16. Божинова Р. , Петкова М. (2013) Проблемът за семейното партниране в аспекта на 
личностната регулация на поведението. Психологични изследвания, 1, 144-167 (под печат) 
 
17. Божинова Р., Петкова М. (2013) Индивидуален стил на привързаност и семейно партниране. 
Психологични изследвания, 2 (под печат) 
 

Б) Солидарността между поколенията 

Публикацията отразява изследване, което третира проблем, перманентно присъстващ в 

дневния ред на обществото (обект на специален дебат в рамките на Европейския съюз), а именно 
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отношението между поколенията. В повечето случай тези отношения са анализирани в аспекта 

на противоречията между генерациите, включително като предпоставка за съществени социални 

промени. Днес изследователите, често използват понятието ейджизъм (преобладаващо в областта 

на социологията и икономиката), за да отразят противоречието между поколенията, изразено в 

стереотипизация и дискриминация по възрастов признак. Според проведено от нас изследване 

нагласите на младите хора към възрастното поколение са съществено свързани с възприемането на 

собствените родители. Положителното възприемане на родителите е в синхрон с положително 

възприемане на възрастното поколение като цяло и предполага оценяването му като носител на 

подкрепа, професионален опит и обществена активност. 

 

47. Божинова Р. (2013) Индивидуални нагласи на младите хора към възрастното поколение. В сб.  
„Семейство и солидарност между поколения”. С., Акад. Издателство «Проф.М. Дринов»,  220-228. 

 

 

В) Футболното хулиганство 

На  футболното хулиганство са посветени две публикации. Първата публикация има 

обзорен характер и отразява опитите да се дефинира съответното поведение, присъствието му в 

исторически план, присъствието му в България, научните изследвания и концепции в областта, 

прилагани подход за решаването му. На тази основа е изведено заключението, че футболното 

хулиганство е  сложно явление, което значително надхвърля рамките на инцидентните прояви на 

индивида или групата на конкретен футболен мач. Приемаме, че съществуващите наблюдения и 

виждания насочват към интерпретиране на феномена, по отношение на индивидуалната проява, 

като нагласа (с афективен, когнитивен и поведенчески компонент).  

Проследени са и различните аспекти на изследване от гледна точка на детерминирането на 

футболното хулиганство. Личностните особености се очертават като една от основните 

предпоставки за пристрастието на индивида към стила на живот и поведение на  крайния 

футболен фен. В тази връзка като значимо се сочи търсенето на преживявания, агресивността, 

импулсивността, откритостта към опита.  

Втората публикация отразява изследване върху нагласите на футболните фенове в 

зависимост от личностни и възрастови особености. Според получените резултати високите 

нагласи на феновете към футбола задължително са съпроводени с често посещаване на мачове и 

членуване в съответни фенклубове. Личностните особености “търсене на преживявания” и 

“импулсивност” са предпоставка за по-крайни нагласи на футболните фенове, проявавани в 

търсенето на ситуации и изяви, които да им носят повече и по-силни емоции. Периода между 21 и 

30 години, според настоящето изследване е пиков за равнището на този тип нагласите. Това се 
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обяснява с утвърден личен начин за изява и реализация, чието формиране е започнало в по-ранна 

възраст. 

40. Ганев Г., Божинова Р., Василев В. (2009) Футболното хулиганство като социално 
психологичен проблем и подходи на изследване. В сб. Приложна психология и социалнапрактика, 
ВСУ „Черноризец Храбър”, Унив. Издателство,  63-74, ISSN 1314-0507  

41. Божинова Р., Ганев Г. (2009 )  Личностни особености и нагласи на футболните фенове. В 

“Личност, мотивация, спорт” , С., НСП ПРЕС, т. 14 

 

Г) Реалността в страната 

Изследвана е представатаа на младите хора за реалността в страната, като е проследено 

нейното вариране (динамика) за период от 19 години (1990 - 2009 година). Според получените 

резултати, тази представа търпи известни промени през изтеклия период, които се изразяват 

основно в нарастване и стабилизиране в определени граници на негативното осмисляне на 

реалността (преди всичко като напрегната, непредсказуема, конфликтна и престъпна, свързана с 

негативните социални явления като корупция, криза, престъпност, социално неравенство, липса на 

перспектива за развитие).  В същото време позитивното й  възприемане  почти напълно се 

изчерпва в последния период (2009 г.).  

Установените тенденции са интерпретирани като свързани с подчертаното доминиране на 

негативните аспекти на средата над позитивните от гледна точка на тяхната значимост за младите 

хора. Не се оправдават очакванията им за позитивно развитие на процесите в страната. Високата 

изразеност на негативната представа за реалността и крайно ограничената или отсъстваща 

позитивна представа за нея са в подкрепа на разбирането за наличие на социална криза в страната. 

В заключение е изразено мнението, че представата на младите хора за реалността е много 

важен индикатор за начина, по който те интерпретират различните аспекти на средата, за смисъла 

и значението, което имат за тях наличните проблеми. Представата съдържа определена позиция 

към явленията и протичащите процеси и може да намери отражение в поведенческите намерения 

на младия човек и реализацията им в бъдеще в посока на промяна, което заслужава специално 

проучване. 

   

13. Божинова Р., Таир Е. (2009) Представата на младите хора за реалността в страната. 

Психологични изследвания, кн. 2, 13-22. 
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