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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Днес субективното благополучие е важна и актуална 

тема в съвременната европейска политика. 

В науката се отделя по-голямо внимание на 

изследването на причините за човешкото нещастие и страдание 

отколкото на причините и последствията от позитивното 

функциониране. През последното десетилетие голяма сила и 

скорост набират изследванията в лоното на позитивната 

психология и по-конкретно на психичното благополучие.  

Ключов ресурс за развитието и просперитета на всяко 

едно общество са здравния статус и благополучието на 

нацията. 

Субективното благополучие е в центъра на много 

изследвания, свързани със здравето, заболеваемостта и 

продължителността на живота. Големият изследователски 

интерес в тази област е продиктуван от две причини. Първо, 

позитивното психологично функциониране в ранен етап от 

живота обяснява успешните старини и продължителността на 

живота. Второ, оценяването на собственото благополучие 

определя последващите изходи и развитието на живота, 

независимо от обективните променливи като доходи и 

отсъствие на заболяване. 

Субективното благополучие на съвременния човек е 

тема с остра актуалност, привличаща вниманието и на 

специалистите в областта на психологията и психиатрията. 

Това е породено от очевидния и тревожен факт, че достигането 

на все по-високи равнища на материално и социално 

благоденствие не водят еднозначно до вътрешно благополучие 

или, иначе казано, до щастие. Подобна тенденция се разглежда 

като индикативна в общество, заинтересовано и загрижено за 

психичното здраве и благополучието на своите граждани. 

Все повече данни навеждат на мисълта, че субективното 

благополучие трябва да се вземе под сериозно внимание, 

когато се измерва националното благосъстояние. Най-често 
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използваните измерители за оценка на субективното 

благополучие са показатели за качеството на живота като общо 

удовлетворение от живота, щастие и благополучие в различни 

области. 

За да разберем човека, когото срещаме, е съществено да 

оценим неговия темперамент и характер. Чертите на 

темперамента са отклонения в емоционалните реакции, които 

са напълно развити в ранно детство и са относително стабилни 

след това. От друга страна, характерът включва, по-висок 

когнитивен процес, който се развива постепенно през живота и 

позволява на човек да регулира емоциите, да постига 

определени цели и да изразява определени ценности.  

Повечето от чертите на личността се описват чрез 

компонентите темперамент и характер. Първият и основен 

детерминант в модела на Клонинджър и колектив е личността. 

Личността, поставена в контекста на екипните функции и групи 

и във връзка с определяне на психосоциалното благополучие 

(well being) се поддава на сполучливо изследване чрез 

Темпераментовия и характеров въпросник TCI на Claude Robert 

Cloninger. За основа на своето проучване Клонинджър и 

колектив използват психобиологичната теория, според която 

личността на човек е единство от темперамент и характер и 

темпераментът предопределя развитието на характера, а 

личността е резултат от тяхното взаимодействие.   

Концепцията на Клонинджър предлага по-задълбочено 

и детайлизирано разграничение между темперамент и 

характер.  

Така формулирана темата: „Личност, благополучие и 

психично здраве“ предполага задълбочен поглед върху 

възгледите за субективното благополучие, върху същността на 

това явление, върху компонентите му и факторите, оказващи 

влияние върху субективното благополучие. Също така е 

разгледан въпроса за измерването на субективното 

благополучие в психологичната наука. Направена е връзка 
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между психичното здраве и субективното благополучие и 

особеностите на личността. 

В България са провеждани и други изследвания, 

свързани със субективното благополучие, като тези на Д. 

Стоянов, Е. Таир, М. Бакрачева, но настоящият труд 

представлява допълнение и продължение на  трудовете на тези 

български учени. 
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ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРИТИЧНА ПОСТАНОВКА НА 

ПРОБЛЕМА 

Първа глава разглежда възгледите за термина 

«субективно благополучие», както и същността му. Анализът 

на научната литература показва, че такива понятия като 

щастие, радост, оптимизъм, удовлетворение, емоционален 

комфорт, саморазвитие, самореализация и самоактуализация, 

положително развитие на личността, зрялост на личността, 

личностно израстване, психично здраве често се пресичат с 

концепцията за благополучие на Янг, Роджърс, Олпорт, 

Ериксън, Маслоу, Ягода, Кроник и др. 

През последните десетилетия широка популярност 

придобива подходът на E. Динер и сътр. за изследване на 

субективното психично благополучие. В българската 

психология тази изследователска перспектива успешно се 

прилага от някои автори.  

Изследване в науката за благополучието наскоро 

предложи да се проверят остарели традиционни концепции за 

здравата личност, като се разпознават черти на характера, 

които подпомагат адаптацията към настоящи 

предизвикателства, към оцеляването на човечеството. 

Клонинджър в своя труд Menssana Monographs (MSM) (Менс 

Сана монографии), описва, че война, алчност и разделна 

пропаганда доминират световната сцена в момента, въпреки 

невероятната човешка способност за съчувствие, щедрост, и 

самоосъзнаване. Хората са способни да се отнасят със света 

като с неограничен източник и го употребяват безразборно.  

Обобщавайки дискусиите за връзката между 

"субективно" и "психично" благополучие, отбелязваме, че 

въпреки широкото използване на двата конструкта, тяхната 

интерпретация често зависи от ангажираността на автора с 

един или друг подход към дефиницията за благополучие.  

Някои автори смятат, че субективното благополучие е 

емоционалната съставна част на психичното благополучие, а 

други - напротив, че психичното благополучие е част от 
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субективното. В същото време съществува идея за психичното 

и субективно благополучие като синонимни термини. 

Въпросът за връзката между понятията „психично 

благополучие” и „субективно благополучие” остава открит. 

Субективната оценка на всеки компонент на 

благополучието (собствена компетентност, автономност, 

положителна самооценка и т.н.) е само един от важните аспекти 

на благополучието, но не е достатъчен. Субективните и 

обективни оценки може да не съвпадат изобщо, но за общата 

адекватна оценка на благополучието, е необходимо отчитането 

на двата показателя.  

Такъв подход много ясно разделя конструкта 

„субективно благополучие” от психологически и други 

конструкти, тъй като „субективността” е знак за позицията на 

човек по отношение на оценката на всякакви компоненти на 

благополучието, а не обозначението на неговата емоционална 

или друга структурна единица. Следователно субективното 

благополучие може да се счита за психологически компонент.  

Удовлетвореността от живота, щастието и качеството на 

живот, зависят от субективната оценка на различните аспекти 

на живота, така че те могат да се разглеждат като компоненти 

на субективното благополучие. 

Най-често субективното благополучие се определя като 

„широка категория явления, състояща се от емоционалната 

реакция на хората, тяхното удовлетворение от определени 

области на живота, както и в техните преценки за качеството на 

живота като цяло“.  

Благосъстоянието на индивида по своята същност е 

предимно субективно. Субективното благополучие е обобщено 

и относително стабилно преживяване, което има специално 

значение за индивида. Субективното благополучие на човек се 

състои от частни оценки на различни аспекти от неговия живот. 

Благополучието включва редица компоненти: социално, 

духовно, физическо, материално и психологическо 
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благополучие, но все пак може да се каже, че не съществува 

единна класификация на компонентите на благополучието. 

Днес понятието психично благополучие в 

психологичната литература се разглежда като синоним на 

американското "well-being", приемано като универсален еталон 

за съвременно човешко щастие. В множеството подходи към 

субективното усещане за благополучие се допуска, че 

цялостната жизнена удовлетвореност се детерминира от 

специфичните аспекти на опита като жизнени планове, 

социален живот, професионална натовареност, финанси, 

сигурност и т.н.  

В първа глава се разглеждат и измерителите на 

субективното благополучие, като оценяващи  един от двата му 

компонента (афективен или когнитивен), или са 

еднокомпонентни глобални оценъчни инструменти, които не 

способстват за изследване на психометричните 

характеристики. Следователно, от респондентите се иска да 

определят нивата на своите положителни и отрицателни 

афекти за даден период от време или да направят оценка на 

качеството на живота си като цяло. Това, което липсва в 

литературата, е измерител за цялостното „субективно щастие” 

– т.е. глобална, субективна оценка на това дали един човек е 

щастлив или нещастен.  

Психичното здраве се разглежда в дисертационния труд 

като сложен, многофакторен феномен, който определя 

репродуктивните и творческите възможности както на отделни 

субекти, така и на цели общности. В изключително разширен 

мащаб здравето действа като фундаментален проблем на 

човечеството. 

Психичното здраве се дефинира като сложна, 

интердисциплинарна категория, чието адекватно съдържание 

не може да бъде ограничено до биологичните и 

психофизиологичните нива на функционирането на психиката. 

Психичното здраве зависи от много фактори, от които значими 

са социокултурните фактори.  
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Понятието за психичното здраве се разглежда като 

включващо субективното преживяване за благополучие, 

субективна преценка за собственото ниво на ефективност, 

автономност, компетентност, преценка за степента на 

зависимост между поколенията и усещане на способността за 

реализиране на собствения интелектуален и емоционален 

потенциал. Субективната оценка за благополучие или 

неблагополучие е предначертана от редица външни фактори – 

исторически, политически, семейни, генетични, но в голяма 

степен са и резултат от личната позиция на примиряване, 

приемане или бунт срещу жизнените обстоятелства.  

Психичното здраве се разглежда като процес на 

оптимално позитивно функциониране и благополучие, който се 

развива и променя през целия живот. Тоест важно е да 

започнем от идеята, че цялостното здраве включва както ума, 

така и тялото и физическото и психичното благополучие са 

тясно свързани. 

В много определения за здравето, благополучието е 

ключов компонент. Както се посочва в определението на 

Световната здравна организация (СЗО): „Здравето е състояние 

на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не 

просто отсъствие на болест или недъг. Най-доброто 

здравословно състояние е едно от основните права на всяко 

човешко същество, без разлика на раса, религия, политически 

убеждения, икономически или социални условия“. 

Това определение не остава без критика, тъй като 

изхожда от трайното състояние на съвършено благополучие, 

което повече граничи с утопията, отколкото с реалния живот. 

Важно в това определение, обаче е разглеждането на 

благополучието в няколко аспекта: физически, психологически 

и социален. Видра описва това като мултидименсионалност 

(многомерност) на социално ориентирано здравно съзнание, 

което се откроява от физиологично ориентираното медицинско 

понятие и намира израз чрез определението на СЗО. 
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В първа глава са разгледани и други важни въпроси, 

свързани с темата на дисертационния труд, като терапията за 

психично благополучие, стандартите за добър живот, 

професионалното благополучие и психичното здраве на 

работното място, личността, темпераментът и характерът като 

основа на субективното благополучие. 

Названието личност се разглежда като трайно отнасящо 

се до качествата на индивида, които личат в поведението му 

при различни обстоятелства. Независимо от разнообразието на 

възгледи, в практически план върху това определение днес има 

съгласие. Както се подчертава, че както и да се определя 

терминът личност, важно е да се подчертае, че в съвременния 

свят познаването на личностния профил позволява достоверно 

да се предскаже функционирането на индивида. 

Понятието характер е тясно свързано с понятието 

личност. Характерът се определя от социалната реактивност на 

личността. Най-общо с него се означава съвкупността от 

психични свойства на личността, които определят поведението 

й спрямо обществото, социалната среда и най-вече 

взаимоотношенията й с другите хора.  

Характерът, в тесния смисъл на думата, се определя в 

дисертационния труд като съвкупност от устойчиви свойства 

на индивида, в които се изразяват начините му за поведение и 

емоционално реагиране. Докато темпераментът се разглежда 

като проява на нервната дейност на човека и засяга 

поведението и начина на протичане на неговата психична 

дейност. От динамиката и начина на протичане на поведението 

на конкретен човек, съдим за неговия темперамент. 

Темпераментът притежава наследствена основа, устойчиви 

свойства на психиката и е зависим от средата. 

Повечето от чертите на личността се описват чрез 

компонентите темперамент и характер. Клонинджър определя 

характера като „индивидуални разлики във 

взаимоотношенията личност - обект, които се развиват на етапи 

като резултат от нелинейни взаимодействия между 
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темперамент, семейна среда и индивидуални житейски 

преживявания“. Всъщност, точно както схващането за 

„природа или среда“ (“nature versus nurture”), разграничението 

между темперамент и личност е само евристично, тъй като 

генетично медиираните тенденции модифицират и ефектите на 

средата, а средата оказва епигенетични въздействия върху 

генома на индивида. Всъщност, темпераментът има 

фундаментално значение за оформяне на бъдещата личност 

именно чрез конкретния начин, по който се подбират 

преживяванията и чрез въздействието, което оказва върху 

реакциите на околните. 

Личността се определя като организация на 

психобиологичните системи в индивида, чрез която човек се 

оформя и адаптира към постоянно променящите се вътрешни и 

външни влияния. За основа на своето проучване Клонинджър 

използва психобиологичната теория, според която личността 

на човек е единство от темперамент и характер и 

темпераментът предопределя развитието на характера, а 

личността е резултат от тяхното взаимодействие. 

Темпераментът е наследствена характеристика, с което е                       

по-устойчива, докато характерът е променяща се, по-адаптивна 

личностова черта. 
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ГЛАВА ВТОРА. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА И 

МЕТОДОЛОГИЯ  

 

2.1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

2.1.1. ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО 

Целта на настоящото изследване е да се изследва 

взаимовръзката между темперамента и характера със 

субективното благополучие при студенти и българи, работещи 

в сферата на образованието.  

 

2.1.2. РАБОТНА ХИПОТЕЗА 

Работна хипотеза: Допуска се, че темперамента и 

характера са свързани със субективното благополучие при 

студентите и българите, работещи в образованието. 

 

Първа хипотеза: Допуска се, че ще се открият значими 

различия в субективното благополучие в зависимост от 

възрастта на изследваните лица. 

Втора хипотеза: Допуска се, че ще се открие 

взаимозависимост между темперамента и характера и между 

субективното благополучие при изследваните лица. 

Трета хипотеза: Допуска се, че особеностите на 

темперамента и на характера ще влияят върху субективното 

благополучие при изследваните лица. 

 

2.1.3. ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

Настоящото теоретико-емпирично изследване си 

поставя следните задачи: 

-  проучване на взаимовръзката между личностен 

профил и субективно благополучие при студенти и българи, 

работещи в сферата на образованието; 

-  да измери конструкта субективно благополучие 

спрямо афективността; 

-  да изследва в теоретичен и емпиричен план 

факторите за субективното благополучие при българи. 
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2.2. ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА И МЕТОДОЛОГИЯ 
2.2.1. ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА 

В настоящото изследване участват 443 лица от България 

– мъже и жени, студенти и работещи в сферата на 

образованието на възраст от 18 до 65 години. Разпределението 

на извадката по пол (Фиг. 1) показва, че жените в настоящото 

изследване са 68,7%, а мъжете са 31,3%, т.е. сигнификантни 

разлики по пол не можем да наблюдаваме.  

В този контекст за удовлетвореността от живота в 

различни изследвания на други учени са установени само слаби 

полови различия или такива изобщо не са установени. По 

отношение на афективния компонент на психичното 

благополучие са установени близки равнища на емоционални 

реакции и при двата пола. По-изразената интензивност на 

изживяване на неприятни емоции при жените се компенсира от 

по-интензивната радост, изживявана в приятни ситуации. При 

оценка за чувството за щастие не се наблюдават значими 

полови различия. 

Средната възраст на изследваната група в настоящото е 

34,35±15,046. 

 
Фиг. 1 Разпределение на изследваните лица по възраст 

(в проценти) 

31,30%

68,70%

Мъж Жена
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Фиг. 2 Разпределение на изследваните лица по възраст 

(в проценти) 

 

 

2.2.2. МЕТОДИКА  

2.2.2.1. ТЕМПЕРАМЕНТОВ И ХАРАКТЕРОВ ВЪПРОСНИК 

(TCI-R) НА CLONINGER 

Темпераментовият и характеров въпросник 

представлява набор от тестове, предназначени за оценка на 

различията между хората в седем основни дименсии на 

темперамента и характера. И по-конкретно TCI (The 

Temperament and Character Inventor) е въпросник, който според 

Клонинджър обхваща 7 области на личността. Инструментът е 

разработен, за да се установят различията между хората - както 

при нормални, така и при абнормални/неестествени модели на 

поведение в седем основни области/измерения на 

темперамента и характера. Въпросникът разграничава 

емоционалното състояние на личността (т.е. темперамент) и 

нейната способност да управлява себе си (т.е. характер).  

30,90%

36,50%

32,60%

18-22 г. 23-40 г. 41-65 г.
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Въпросникът TCI оценява всички седем домейна на 

личността, които са част от биосоциалната теория за личността 

на Клонинджър. 

Според Стоянов под темперамент се разбират 

автоматичните емоционални реакции при различни 

преживявания, които частично са наследствени и остават 

относително устойчиви през целия живот на човека, като 

четирите измервани области на темперамента в TCI са: 

1). Стремеж към новости (novelty seeking) като израз на 

поведенчески активиращата система, която определя 

активирането на нови реакции и сигнали за награда или 

избягване на наказание, като освен това трябва да играе 

съществена поведенчески модулирана роля особено 

допаминергичната система (dopaminerge System). Пациенти, 

при които се отчитат високи стойности за скалата 

любопитство, са описани като изследващи, любопитни и 

импулсивни. Пациенти с ниски стойности са по-скоро 

безразлични, замислени и скромни. 

2). Стремеж към избягване на опасности (harm 

avoidance) е израз на системата за поведенчески задръжки, 

която включва реакциите на сигнали за наказание или липса на 

награда и е доминирана от серотонинергичната система. 

Личности, които избягват вреда, се описват като тревожни 

(обезпокоени, притеснени), песимистични и колебливи. Ниска 

степен на избягването на вреда означава спокойно, 

оптимистично и самоуверено поведение. 

3). Зависимост от възнаграждение (reward dependence) 

като израз на системата на запазване на поведението, която 

прави възможно по-нататъшното поведение, без да позволява 

напрежение и при която норадреналиновата система има 

изключително значение. Високите стойности на зависимост от 

награда вървят едновременно с преданост, обръщане и 

зависимост. Хората с ниски стойности са описани като 

целеустремени, студени и са индивидуалисти. 
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4). Упорство (persistence). При високи стойности на 

упорство хората са прилежни, упорити и перфекционисти, 

докато ниските стойности на тази скала съответстват на 

пасивно, неориентирано поведение без претенции. 

Характерът се базира на собствена концепция и 

индивидуални различия в целите и ценностите, които оказват 

влияние на свободата при вземане на решенията (свобода на 

избор), намеренията и значението на това, което човек 

преживява (на житейския опит). До известна степен разликите 

в характера са повлияни от социално-културен живот и 

непрекъснато участват през целия живот. 

Трите области на характера, включени в TCI са: 

1). Себенасоченост (self-directedness). Пациенти с 

висока себенасоченост се определят като отговорни, 

целеустремени и умеят добре да се интегрират (гъвкави). Хора 

с ниски резултати по отношение на тази скала са неефективни, 

склонни прехвърлят вината на другите и са твърде 

нерешителни и тромави (бавни и непохватни). 

Себенасочеността се определя чрез силна асоциираност с 

всички индикатори на здравето, включително тези за психично 

здраве (субективна удовлетвореност); както и социално и 

физическо здраве (като възприятие за здраве). 

2). Кооперативност (cooperativeness). Пациентите, 

определени като кооперативни са отзивчиви, състрадателни, 

градивни и социално толерантни. Ниските стойности говорят 

за отмъстителни, разрушителни и безпринципни хора. 

Кооперативността се измерва чрез социалната 

толерантност, емпатията и готовността за оказване на помощ, 

както и силната връзка със социалната подкрепа, която оказва 

влияние върху благополучието и субективното преживяване за 

щастие. 

3). Самоусъвършенстване(self-transcendence). Високите 

стойности във връзка със самоусъвършенстването са свързани 

с търпението и опита и се отчитат при креативни и изцяло 



19 

 

отдадени личности. Ниските стойности говорят за липса на 

смирение, разбирателство и въображение. 

На свой ред самоусъвършенстването се определя 

посредством силното влияние върху наличието на позитивни 

емоции. То се измерва чрез капацитета на личността да бъде 

погълната от това, което харесва и да се идентифицира с онова, 

което е отвъд „преходното съществуване“. 

В описания модел именно последният аспект от 

функционирането на системата на личността е най-силно 

уязвим и увреден от въздействието на отрицателния 

психоклимат като основен детерминант за професионалното 

изпепеляваме при високо диференцираните професии, в т.ч. 

медицинската. 

На структурно ниво тестът представлява съвкупност от 

скали, предназначени да оценяват различията между хората на 

основата на седемте базови дименсии, отразяващи 

характеровите и темпераментовите особености на личността. 

Като TCI може да бъде използван за диагностициране и за 

прогнозиране на личностови разстройства. 

Авторът на метода е формулирал съкратена версия, 

състояща се от 140 айтема, която се смята за по-подходяща за 

изследователски цели и е приложена за настоящата работа. 

Възможни са отговори по 5 степенна скала на Ликерт, което е 

предпоставка за висока информативност, въпреки, че 

представлява определена трудност при събирането на 

първичната информация. Aнализът на вътрешната 

съгласуваност на поскалите обаче изглежда безсмислен в 

настоящия труд, доколкото айтемите във всяка подскала също 

са малък брой, както беше казано по-горе. 

Преработената версия на темпераментно-характе¬ровия 

въпросник е факт (TCI-R) - форматът с вярно/невярно се заменя 

с 5-степенна скала (от 1 = определено невярно до 5 = 

определено е вярно); направени са промени в 51 въпроса; и се 

увеличават и балансират някои подскали (напр. няколко са 

добавени към фактора „упоритост“). 
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Тестът на проф. К. Клонинджър е стандартизиран за 

българското население от К. Калинов, В. Миланова и А. 

Жабленски през 2003 г., а резултатите са публикувани през 

2005 година. Структурата на теста според това валидиране 

отговаря на измеренията, посочени от проф. К. Р. Клонинджър 

при американското население. В извадка от 843 здрави 

индивиди, изследвани с помощта на TCI през април 2003 г., са 

отчетени висока вътрешна съгласуваност, надеждност и 

валидност на прилаганите скали. Една година след 

валидирането на инструмента от Калинов и съавтори, проф. К. 

Клонинджър подлага метода си на цялостно преразглеждане. 

Преработената версия на TCI-R не е прилагана за популацията 

в България.   

 

2.2.2.2. СКАЛА PANAS 

За измерване на субективното благополучие са 

използвани 2 скали – скала за оценка на позитивния и 

негативния афект (PANAS). 

Чрез PANAS - Positive and Negative Affect Schedule  се 

изследва структурата на афекта, като се открояват два 

доминиращи и относително независими фактора – на 

позитивния и негативния афект. Тоест това е скала, която е 

насочена към широк спектър от позитивни и негативни 

емоционални състояния.  

За целите на настоящият труд е използвана кратката 

версия на въпросника, съдържащ 20 айтема, като лицата 

оценяват по 5 степенна скала тип Ликерт как се чувстват. 

Съдържа две скали: позитивен афект и негативен афект. Но 

Уатсън и Кларк разработват и разширена версия на методиката, 

състоящат се от 60 айтема – PANAS-X.  

В случая термина афект се използва аналогично на 

термина „affect” за обозначаване на емоционално състояние 

или емоционална реакция, а не като по-тясното понятие 

„състояние на афект“, означаващо кратковременна и 

интензивна емоция.  
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Позитивния афект е индикатор за приятна 

въвлеченост, висока енергичност и пълна концентрация в 

противовес на вялостта и унинието.  

Повишеното ниво на негативен афект се разглежда 

като състояние на субективно преживявано страдание, 

неприятна включеност (различна по съдържание – може да 

бъде гняв, отвращение, презрение, вина, страх, 

раздразнителност) в противоес на спокойствието и 

безгрижието. 

Измеренията на позитивния и негативния афект 

отразяват емоционални състояния, но са свързани с личностови 

черти, съответстващи на устойчиви индивидуални различия по 

отношение на склонността към емоционални реакции от един 

или друг тип.  

 

2.2.2.3. СКАЛА ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ЖИВОТА 

(SWLS) 

Скалата за Удовлетвореност от живота – Satisfaction 

With Life Scale  (SWLS) съдържа 5 айтема. Тя е предназначена 

за оценка на удовлетвореността от живота като цяло. 

Методиката е конструирана да измерва когнитивния 

компонент на субективното психично благополучие като 

глобална оценка на живота.  

Изследваното лице трябва да оцени всяко едно 

твърдение, използвайки 7-степенна скала от Ликертов тип (от 

1 до 7), като общият бал на методиката варира от 5 до 35 точки 

и определя респондента в интервала: от 5-9 т. като 

изключително неудовлетворен, от 10-14 т. като 

неудовлетворен, от 15-19 т. като леко неудовлетворен, 20 т. - 

като неутрален, от 21-25 т. - като леко удовлетворен, от 26-30 

т. - като удовлетворен и от 31-35 т. - като изключително 

удовлетворен от своя живот, пише Гарванова. Вътрешната 

съгласуваност на емпиричния инструмент е достатъчно висока 

– α на Кронбах е 0.78. 
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2.2.3. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ 

За целите на изследването бяха приложени следните 

анализи/методи в SPSS в. 19:  

- описателна статистика, честотен анализ; 

- анализ на нормалността на разпределенията с 

данни; 

- анализ на надеждността (Chronbаch’s Alpha 

коефициент);  

- корелационен анализ; 

- T-test за две независими извадки; 

- еднофакторен дисперсионен анализ ANOVA; 

- регресионен анализ. 
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ТРЕТА ГЛАВА. АНАЛИЗИ 
 

3.1. ДЕСКРИПТИВНА СТАТИСТИКА  

По-долу са представени описателните статистики на 

резултатите (суров бал) на изследваните лица по скалите от 

TCI-R, PANAS и SWLS. 

Табл. 1 Описателни статистики на суровия бал от TCI-R, 

PANAS и SWLS за цялата извадка 

 

N 

Средна 

аритме

тична 

стойнос

т (M) 

Ст. 

Гре

шка 

(SE) 

Стандар

тно 

отклоне

ние 

(SD) 

Мин

има

лна 

стой

ност  

 

Мед

иана 

(Me) 
Максима

лна 

стойност 

Темперамент – TCI-R 

Стремеж към 

новости (NS) 

443 55,53 ,383 8,057 28,00 55 81,00 

Стремеж към 

избягване на 

опасности (HA) 

443 56,06 ,590 12,407 24,00 56 97,00 

Зависимост от 

възнаграждение 

(RD) 

443 63,67 ,461 9,706 24,00 64 93,00 

Упорство (P) 443 69,45 ,570 11,985 25,00 70 98,00 

Характер – TCI-R 

Себенасоченост (S) 443 71,28 ,555 11,681 29,00 72 99,00 

Кооперативност 

(C) 

443 72,40 ,514 10,822 33,00 74 95,00 

Самоусъвършенств

ане (ST) 

443 49,07 ,452 9,503 22,00 49 80,00 

Афект - PANAS 

Позитивен афект 

(PA) 

443 34,38 ,298 6,276 13,00 35 50,00 

Негативен афект 

(NA) 

443 19,64 ,327 6,873 10,00 19 43,00 

Удовлетвореност от живота - SWLS 

Удовлетвореност 

от живота 

443 25,11 ,243 5,123 9,00 26 35,00 
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В таблицата по-горе са представени средните 

аритметични и стандартните отклонения по скалите на TCI-R, 

PANAS и SWLS при N=443.   

 

3.2. ВЪТРЕШНА КОНСИСТЕНТНОСТ НА СКАЛИТЕ ОТ TCI-

R, PANAS И SWLS 

По-долу е представен анализ на вътрешната 

консистентност на скалите от TCI-R, PANAS и SWLS. 

Табл. 2 Вътрешна съгласуваност на скалите от TCI-R, PANAS 

и SWLS  
 Cronbach's Alpha 

Темперамент – TCI-R 

Стремеж към новости  ,642 

Стремеж към избягване на опасности ,837 

Зависимост от възнаграждение ,754 

Упорство ,886 

Характер – TCI-R 

Себенасоченост ,859 

Кооперативност ,807 

Самоусъвършенстване ,813 

Афект - PANAS 

Позитивен афект ,852 

Негативен афект ,877 

Удовлетвореност от живота - SWLS 

Удовлетвореност от живота ,830 

Анализът на върешната съгласуваност на скалите от 

TCI-R, PANAS и SWLS показа, че не е необходимо от анализа 

да се изключват скали, доколкото няма недопустими нива на α 

на Кронбах < .05. 

 

3.3. СТАНДАРТНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СУРОВИЯ БАЛ НА 

ИЗСЛЕДВАНИТЕ ПО TCI-R, PANAS И SWLS 

 

Табл. 3 Стандартни показатели за цялата извадка изследвани 

лица (N=443) 
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 Стрем

еж 

към 

новос

ти  

Стре

меж 

към 

избяг

ване 

на 

опасн

ости 

Завис

имос

т от 

възна

граж

дение 

Упор

ство 

Себе

насоч

еност 

Кооп

ерати

вност 

Само

усъвъ

ршен

стван

е 

Пози

тивен 

афект 

Негат

ивен 

афект 

Удов

летво

ренос

т от 

живо

та 

N 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 

 Под 

нормат

а 

0-

50,99  

0-

47,99 

0-

57,99 

0-

61,99 

0-

62,99 

0-

65,99 

0-

42,99 

0-

29,99 

0-

13,99 

0-

21,99 

Норма 51-60 48-64 58-71 62-77 63-79 66-80 43-55 30-39 14-24 22-26 

Над 

нормат

а 

60,01

и 

нагор

е 

64,01

- 

71,01

- 

77,01

- 

79,01

- 

80,01

- 

55,01

- 

39,01

- 

24,01

- 

26,01

- 

В таблицата са представени стандартни показатели (25 

и 75 персентил) за цялата извадка изследвани българи (суров 

бал по скалите на TCI-R, PANAS и SWLS). 

 

3.4. КОРЕЛАЦИОНЕН АНАЛИЗ  

Табл. 4 Корелация (Pearson Correlation) между скалите на 

TCI-R и между скалите на PANAS, SWLS  

 
Позитивен 

афект 

Негативен 

афект 

Удовлетвореност 

от живота 

Стремеж към новости  r ,043 ,007 -,004 

p ,365 ,882 ,927 

Стремеж към избягване 

на опасности 

r -,402** ,419** -,290** 

p ,000 ,000 ,000 

Зависимост от 

възнаграждение 

r ,131** -,029 ,105* 

p ,006 ,547 ,027 

Упорство r ,559** -,146** ,307** 

p ,000 ,002 ,000 

Себенасоченост r ,370** -,470** ,387** 

p ,000 ,000 ,000 

Кооперативност r ,268** -,248** ,212** 

p ,000 ,000 ,000 

Самоусъвършенстване r ,322** ,064 ,187** 
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p ,000 ,180 ,000 

Забележка: **. p < 0,001 

Проведеният анализ сочи, че съществуват някои 

статистически значими корелации между изследваните 

явления.   

Корелационният анализ по Пиърсън сочи, че се открива 

статистически значима отрицателна слаба корелация между 

удовлетвореността от живота и стремежа към избягване на 

опасности (r= -0,29; p<0,001).  

Положителна слаба е корелацията между 

удовлетвореност от живота и: зависимост от 

възнаграждение (r=0,105; p<0,05), кооперативност (r=0,212; 

p<0,001) и самоусъвършенстване (r= 0,187; p<0,001).  

Положителна умерена е корелацията между 

удовлетвореност от живота и: упорство (r=0,307; p<0,001) и 

себенасоченост (r=0,387; p<0,001).  

Негативният афект корелира статистически значимо 

положително умерено със стремежа към избягване на 

опасности (r=0,419; p<0,001). Отрицателна слаба е 

корелацията между негативния афект и: упорство (r= -0,146; 

p<0,01), и кооперативност (r= -0,248; p<0,001). Отрицателна 

умерена е корелацията между негативен афект и 

себенасоченост (r= -0,47; p<0,001). 

Позитивният афект корелира отрицателно умерено със 

стремежа към избягване на опасности (r=0,402; p<0,001). 

Положителна слаба е корелацията между позитивния афект и: 

зависимост от възнаграждение (r=0,131; p<0,01), и 

кооперативност (r=0,268; p<0,001). Статистически значима 

положителна умерена е корелацията между позитивен афект 

и: себенасоченост (r=0,37; p<0,001) и самоусъвършенстване 

(r=0,322; p<0,001). Между позитивен афект и упорство се 

наблюдава положителна значима зависимост (r= 0,559; 

p<0,001). 
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Табл. 5 Корелация (Pearson Correlation) между скалите на 

PANAS и SWLS 

 
Негативен афект 

Удовлетвореност от 

живота 

Позитивен афект r ,007 ,410** 

p ,878 ,000 

Негативен афект r  -,296** 

p  ,000 

Забележка: **. Корелацията е значима на ниво 0.01. 

 

Корелационният анализ по Пиърсън сочи, че се открива 

статистически значима положителна умерена корелация между 

удовлетвореността от живота и позитивния афект (r= 

0,410; p<0,001). Удовлетвореността от живота корелира 

отрицателно слабо и с негативния афект (r= -0,296; p<0,001). 

 

3.5. РАЗЛИЧИЯ ПО ВЪЗРАСТ 

Проведеният еднофакторен дисперсионен анализ 

ANOVA откри някои статистически значими различия в 

средните аритметични стойности по скалите на TCI-R, PANAS 

и SWLS: упорство, позитивен афект, негативен афект и 

удовлетвореност от живота при изследваните българи в 

зависимост от възрастта им. 

 

Табл. 6 Различия в средните стойности по скалите на TCI-R, 

PANAS и SWLS според възрастта на изследваните лица 

 
N Mean 

Std. 

Deviation F p 

Стремеж към 

новости  

18-22 г. 132 54,94 9,605 0,805|2;424| 0,448 

23-40 г. 156 55,36 6,971 

40-65 г. 139 56,16 7,605 

Стремеж към 

избягване на 

опасности 

18-22 г. 132 56,83 12,947 0,413|2;424| 0,662 

23-40 г. 156 56,33 12,782 

40-65 г. 139 55,47 11,676 

Зависимост от 

възнаграждение 

18-22 г. 132 63,83 11,068 0,748|2;424| 0,474 

23-40 г. 156 64,19 8,658 

40-65 г. 139 62,84 9,582 
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Упорство 18-22 г. 132 71,74 10,827 3,505|2;424| 0,031 

23-40 г. 156 68,89 11,268 

40-65 г. 139 68,13 13,314 

Кооперативност 18-22 г. 132 72,85 10,252 2,263|2;424| 0,105 

23-40 г. 156 73,21 9,935 

40-65 г. 139 70,68 12,274 

Самоусъвършенст

ване 

18-22 г. 132 48,33 8,859 1,130|2;424| 0,324 

23-40 г. 156 48,94 9,687 

40-65 г. 139 50,01 9,425 

Позитивен афект 18-22 г. 132 35,31 5,652 6,081|2;424| 0,002 

23-40 г. 156 34,78 5,581 

40-65 г. 139 32,85 7,198 

Негативен афект 18-22 г. 132 18,49 6,025 3,281|2;424| 0,039 

23-40 г. 156 19,94 7,481 

40-65 г. 139 20,56 6,801 

Удовлетвореност 

от живота 

18-22 г. 132 26,36 4,438 6,688|2;424| 0,001 

23-40 г. 156 24,99 5,255 

40-65 г. 139 24,14 5,303 

По отношение на упорството (F|2;424|=3,505; p<0,05) 

методът на множествените сравнения с поправката на Шефе 

разкри статистически значими различия (р<0,05) в средните 

стойности между лицата на възраст 18-22 г. (М=71,74; 

SD=10,827) и тези на 40-65 г. (M=68,13; SD=13,314). Резултатът 

означава, че лицата на 18-22 г. са по-упорити и прилежни от 

тези на 40-65 г., но и двете средни аритметични стойности са в 

рамките на нормата (виж точка „стандартни показатели“ по-

горе). 

По отношение на позитивен афект се откриват 

статистически значими (F|2;424|=6,081; p<0,01) различия 

(методът на множествените сравнения с поправката на Шефе 

показа р<0,01) между 18-22 годишните (M=35,31; SD=5,652) и 

40-65 годишните лица (M=32,85; SD=7,198), както и между 23-

40 годишните (M=34,78; SD=5,581) и 40-56 годишните лица. 

Резултатът показва, че по-възрастните изследвани лица се 

характеризират с по-високи нива на енергичност, приятна 

въвлеченост и с по-висока концентрация. Средните стойности 

на всяка от групите са в рамките на нормата. 
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По отношение на негативен афект се откриват 

статистически значими (F|2;424|=3,281; p<0,01) различия 

(методът на множествените сравнения с поправката на Шефе- 

р<0,05) между 18-22 годишните (M=18,49; SD=6,025) и 40-65 

годишните лица (M=20,56; SD=6,801). Резултатът показва, че 

по-възрастните изследвани лица на 40-65 се характеризират с 

по-високи нива на субективно преживяно страдание, на 

неприятна включеност, в сравнение с по-младите лица на 18-22 

г. Средните стойности и за двете групи са в рамките на нормата. 

По отношение на удовлетвореност от живота се 

откриват статистически значими (F|2;424|=6,688; p<0,01) 

различия (методът на множествените сравнения с поправката 

на Шефе показа р<0,01) в средните стойности между 18-22 

годишните (M=26,36; SD=4,438) и 40-65 годишните лица 

(M=24,14; SD=5,303). Резултатът показва, че по-младите 

изследвани лица на 18-22 г. се характеризират с по-високи нива 

на удовлетвореност от живота от тези на 40-65 г. Средните 

стойности на втората група са в рамките на нормата, докато при 

лицата на 18-22 г. се наблюдава повишение. 

 

3.6. РЕГРЕСИОНЕН АНАЛИЗ 

По-долу са представени резултати от множествен 

линеен регресионен анализ (метод: enter). 

Табл. 8 Влияние на темперамента и характера върху 

удовлетвореността от живота 

Model B SE β t p 

Toleran

ce VIF 

 (Constant) 6,650 1,831  3,631 ,000   

Упорство ,054 ,022 ,117 2,334 ,020 ,720 1,389 

Себенасоче-

ност 

,158 ,021 ,346 7,314 ,000 ,816 1,225 

Самоусъвърше

нстване 

,079 ,025 ,157 3,394 ,001 ,849 1,177 

Забележка: Зависима променлива - Удовлетвореност от 

живота 
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Независимите променливи са особеностите на 

темперамента и личността, а зависимите са: позитивен, 

негативен афект и удовлетвореност от живота. 

Получените резултати от регресионния анализ показват, 

че съществува статистически значимо влияние от страна на 

предикторите самоусъвършенстване, себенасоченост и 

упорство върху удовлетвореността от живота (F|4; 438|=36,401; 

p<0,001). Полученият резултат сочи и че 20% от дисперсията 

на  зависимата променлива (суровия бал на изследваните лица 

по удовлетвореност от живота) може да прогнозира от 

независимите променливи (самоусъвършенстване (β= 0,157; 

p<0,05), себенасоченост (β= 0,346; p<0,001) и упорство (β= 

0,117; p<0,05). Също така големината на ефекта е средна или 

типична (R=0,446) по Коен. 

 

Табл. 9 Влияние на афекта, темперамента и характера върху 

удовлетвореността от живота (метод: backward) 
Model B SE β t p Toleran-ce VIF 

 (Constant) 11,578 2,131 
 

5,433 ,000 
  

Себенасоченос

т 

,073 ,023 ,166 3,242 ,001 ,623 1,604 

Самоусъвърше

нстване 

,056 ,023 ,105 2,413 ,016 ,870 1,150 

Позитивен 

афект 

,258 ,039 ,317 6,616 ,000 ,717 1,394 

Негативен 

афект 

-,169 ,035 -,227 -4,823 ,000 ,741 1,350 

Забележка: Зависима променлива - Удовлетвореност от 

живота 

 

Получените резултати от регресионния анализ показват, 

че съществува статистически значимо влияние от страна на 

предикторите себенасоченост, самоусъвършенстване, 

позитивен афект и негативен афект върху удовлетвореността от 

живота (F|4; 438|=42,792; p<0,001). Полученият резултат сочи и 
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че 28% от дисперсията на  удовлетвореност от живота може 

да прогнозира от независимите променливи (себенасоченост 

(β= 0,166; p<0,01), самоусъвършенстване (β= 0,105; p<0,05), 

позитивен афект (β= 0,317; p<0,001), негативен афект (β= -

0,227; p<0,001). Големината на ефекта е голяма или по-голяма 

от типичната (R=0,53). 

 

Табл. 10 Влияние на темперамента и характера върху 

позитивния и негативния афект  
Зависи

ма 

промен

лива Model 1 B SE β t p 

Tolera

nce VIF 

Позит

ивен 

афект 

 (Consta

nt) 

7,177 4,592 
 

1,563 ,119 
  

Стреме

ж към 

новости  

,072 ,033 ,093 2,184 ,029 ,763 1,310 

Стреме

ж към 

избягва

не на 

опаснос

ти 

-,061 ,025 -,121 -2,400 ,017 ,545 1,833 

Упорст

во 

,212 ,024 ,404 8,978 ,000 ,684 1,462 

Себенас

оченост 

,092 ,027 ,172 3,408 ,001 ,546 1,832 

Самоус

ъвърше

нстване 

,109 ,027 ,165 4,046 ,000 ,835 1,198 

Зависи

ма 

промен

лива Model 2 B SE β t p 

Tolera

nce VIF 

Негат

ивен 

афект 

 (Consta

nt) 

22,983 3,720 
 

6,178 ,000 
  

Стреме

ж към 

избягва

,137 ,027 ,247 4,978 ,000 ,682 1,467 
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не на 

опаснос

ти 

Себенас

оченост 

-,195 ,029 -,332 -6,739 ,000 ,690 1,449 

Самоус

ъвърше

нстване 

,059 ,030 ,082 1,980 ,048 ,974 1,027 

Получените резултати от регресионния анализ показват, 

че съществува статистически значимо влияние от страна на 

предикторите стремеж към новости, стремеж към избягване на 

опасности, упорство, себенасоченост, самоусъвършенстване 

върху позитивния афект (F|5; 437|=57,061; p<0,001). Полученият 

резултат сочи и че 39% от дисперсията на  позитивен афект 

може да прогнозира от независимите променливи (стремеж към 

новости (β=0,093; p<0,05), стремеж към избягване на опасности 

(β= -0,121; p<0,05), упорство (β=0,404; p<0,001), 

себенасоченост (β=0,172; p<0,01), самоусъвършенстване (β= 

0,165; p<0,001). Също така големината на ефекта е голяма или 

по-голяма от типичната (R=0,63). 

Получените резултати от регресионния анализ показват 

и че съществува статистически значимо влияние от страна на 

предикторите стремеж към избягване на опасности, 

себенасоченост, самоусъвършенстване върху негативен афект 

(F|3; 439|=52,661; p<0,001). Полученият резултат сочи и че 26% от 

дисперсията на  негативен афект може да прогнозира от 

независимите променливи (стремеж към избягване на 

опасности (β= 0,247; p<0,001), себенасоченост (β= -0,332; 

p<0,001), самоусъвършенстване (β= 0,082; p<0,05). Също така 

големината на ефекта е голяма или по-голяма от типичната 

(R=0,514). 

 

3.7. ДИСКУСИЯ 

Мониторинговата здравна рамка 2020 на ЕК определя 

благополучието (well-being) на хората, като имащо 
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фундаментално значение за здравето в европейската здравна 

перспектива. 

В този контекст целта на настоящето изследване беше 

да се изследва взаимовръзката между темперамента и 

характера със субективното благополучие.  

Проведеният теоретичен анализ показа, че въпросът за 

връзката между темперамента и характера със субективното 

благополучие не е достатъчно изучен. Настоящето изследване 

представлява опит да се запълнят някои празнини в познанията 

в конкретната област и въпреки своите ограничения то 

предлага резултати и от проведено изследване с български 

граждани и дава ценни сведения за връзката между 

темперамента и характера със субективното благополучие при 

тези хора. 

В предложения труд бяха издигнати няколко хипотези, 

някои от които се потвърдиха.  

Първа хипотеза, че ще се открият значими различия в 

субективното благополучие в зависимост от възрастта на 

изследваните лица, се потвърди. И по-конкретно по отношение 

на удовлетвореност от живота се откриват статистически 

значими различия между 18-22 годишните и 40-65 годишните 

лица. Резултатът показва, че по-възрастните изследвани лица 

на 40-65 г. се характеризират с по-ниски нива на 

удовлетвореност от живота от тези на 18-22 г. Средните 

стойности на по-възрастната група са в рамките на нормата, 

докато при лицата на 18-22 г. се наблюдава повишение. 

По отношение на позитивен афект се откриват значими 

различия между 18-22 годишните и 40-65 годишните лица, 

както и между 23-40 годишните и 40-56 годишните лица. 

Резултатът показа, че по-възрастните изследвани лица се 

характеризират с по-ниски нива на енергичност, приятна 

въвлеченост и с по-висока концентрация. Средните стойности 

на всяка от групите са в рамките на нормата. 

По отношение на негативен афект резултатът показва, 

че по-възрастните изследвани лица на 40-65 се характеризират 
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с по-ниски нива на субективно преживяно страдание, на 

неприятна включеност, в сравнение с по-младите лица на 18-22 

г. Средните стойности и за двете групи са в рамките на нормата. 

Според М. Бакрачева индивидуалните и социалните 

фактори, включително възрастта и пола оказват влияние върху 

субективното психично благополучие при българите. 

Втора хипотеза, че ще се открие взаимозависимост 

между темперамента и характера и между субективното 

благополучие при изследваните лица, се потвърди. 

Анализът показа, че се открива значима отрицателна 

взаимозависимост между удовлетвореността от живота и 

стремежа към избягване на опасности. Резултатите показаха 

и наличие на положителна корелация между удовлетвореност 

от живота и: зависимост от възнаграждение, кооперативност  и 

самоусъвършенстване.  

Положителна умерена корелация беше открита между 

удовлетвореност от живота и: упорство  и себенасоченост.  

Негативният афект корелира статистически значимо 

положително умерено със стремежа към избягване на 

опасности. Отрицателна корелацията се откри между 

негативния афект и: упорство, и кооперативност, както и 

между негативен афект и себенасоченост. 

Позитивният афект корелира отрицателно умерено със 

стремежа към избягване на опасности. Установи се и 

положителна корелация между позитивния афект и: 

зависимост от възнаграждение, и кооперативност. 

Статистически значима положителна корелация се наблюдава 

между позитивен афект и: себенасоченост и 

самоусъвършенстване; между позитивен афект и упорство. 

Както беше споменато по-горе „творческите“ характери 

обикновено са по-щастливи от „организираните“ характери, но 

и двата типа имат подобно физическо и социално здраве в 

съвременните западни общества. 

„Творческият“ характер (хора с високо ниво на 

себенасоченост (S), кооперативност (C) и себенадминаване (T) 
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е типичен за позитивни философи и лидери на цивилизации по 

времето на Ренесанса и Просветлението. Хората с творчески 

характер имат същата възможност за находчива продуктивност 

и полезна кооперативност, като тези с организиран характер, 

но са също по-интуитивни и по-съзерцателни. Те се 

припознават в природата, човечеството и вероятно с 

божественото или с вселената като духовно цяло. Те не са 

ексцентрици, заради самата ексцентричност, защото са развили 

хармония и обединение. Те са по-толерантни към неяснотата и 

несигурността от организираните характери и по-

възприемчиви към коренните промени в обществото. 

От друга страна организираният характер (хора с високо 

ниво на себенасоченост (S), високо ниво на кооперативност (C) 

и ниско ниво на себенадминаване (T) дори е предлаган като 

описание на здрава личност в Диагностичен и статистически 

наръчник на психичните разстройства. 

Трета хипотеза, че особеностите на темперамента и на 

характера ще влияят върху субективното благополучие, се 

потвърди. 

Получените резултати показаха, че съществува 

статистически значимо влияние от страна на предикторите 

самоусъвършенстване, себенасоченост и упорство върху 

удовлетвореността от живота при българите. Полученият 

резултат сочи и че 20% от дисперсията на  удовлетвореност от 

живота може да прогнозира от самоусъвършенстване, 

себенасоченост и упорство. Големината на ефекта е средна 

или типична. 

Получените резултати от регресионния анализ показват, 

че съществува статистически значимо влияние от страна на 

предикторите стремеж към новости, стремеж към избягване на 

опасности, упорство, себенасоченост, самоусъвършенстване 

върху позитивния афект. Полученият резултат сочи и че 39% 

от дисперсията на  позитивен афект може да прогнозира от 

стремеж към новости, стремеж към избягване на опасности, 

упорство, себенасоченост, самоусъвършенстване. Тоест, 
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колкото в по-висока степен изследващи, спокойни, 

самоуверени, упорити, отговорни, целеустремени и креативни 

са изследваните лица, толкова в по-голяма степен те се 

характеризират с енергичност, концентрация и приятна 

въвлеченост. 

Получените резултати от регресионния анализ показват 

и че съществува статистически значимо влияние от страна на 

предикторите стремеж към избягване на опасности, 

себенасоченост, самоусъвършенстване върху негативен афект. 

Полученият резултат сочи и че 26% от дисперсията на  

негативен афект може да прогнозира от независимите 

променливи стремеж към избягване на опасности, 

себенасоченост, самоусъвършенстване. Големината на ефекта 

е голяма или по-голяма от типичната. Тоест, колкото в по-

висока степен са тревожни, песимистични, колебливи, 

неефективни, нерешителни, прехвърлящи вината на другите и 

креативни са изследваните лица, толкова в по-голяма степен те 

се характеризират със субективно преживяване на страдание и 

неприятна включеност. 

В този контекст извършеният теоретичен анализ показа 

че факторите, оказващи влияние върху субективното 

благополучие могат да бъдат различни. Според Любомирски те 

биват:  генетични фактори - 50%, жизнени обстоятелства - 10%, 

а останалите 40%  са личностен потенциал на всеки човек. 

Докато Е. Джованини и съавтори разграничават шест фактора 

на субективно благополучие, сред които са: физическото и 

психичното здраве, свободата и самоопределението, 

удовлетворителната работа, задоволителните междуличностни 

отношения, материалноте благополучие, познанието и 

разбирането на света.  

Може да се каже, че психичното благополучие е 

динамично понятие, което силно се влияе и е подвластно на 

промените в живота на човека, като напр. промените в 

социално икономическият. Установено е, че по-богатите хора 

са по-щастливи, но статистически значимите различия са 
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слаби. С увеличаване на дохода на населението, обаче не се 

увеличават стойностите на психичното благополучие. То е 

повлияно от очакванията, поставените житейски цели за 

достигане и процесите на социално сравнение, които протичат. 

Известно е, че хората, които силно желаят финансово 

благополучие, разглеждано като външен мотиватор, са по-

нещастни и неудовлетворени в сравнение с другите хора. Този 

извод се потвърждава от проведени изследвания в развиващи 

се страни.  

Психичното благополучие се увеличава при създаване 

на позитивни взаимоотношения, личностно израстване и 

предаване на натрупания опит на членовете на общността. По 

този начин социалните мрежи играят важна роля при 

поддържане на психичното благополучие. Резултатите от 

проведени изследвания показват, че качествените 

характеристики на социалните мрежи, оказват влияние върху 

психичното благополучие.  

В друго проучване, грандиозно по мащаб (като част от 

глобално проучване на компанията Gallup), бяха проучени 

причините, поради които благосъстоянието е свързано с по-

високи нива на доходи. Сред тези причини са изброени 

следните: високите доходи показват задоволяване на основните 

потребности, потребности за приемане и уважение; високите 

доходи са доказателство за постигане на целите и т.н. Според 

получените резултати доходът е силен предиктор на живота 

(когнитивно благополучие), но е много по-слаб при 

прогнозиране на положителни и отрицателни чувства 

(емоционално благополучие). 

Ясно е, че благополучието на хората не зависи 

единствено от икономическия просперитет и затова някои 

автори твърдят, че политическите решения на организационно, 

корпоративно и правителствено равнище трябва да бъдат по-

силно повлияни от проблемите, свързани с оценката и 

усещането на хората за техния живот. Тъй като следенето на 

субективното благополучие станало стандартна процедура в 
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повечето развити страни, през 2003 г. Европейската фондация 

за подобряване на условията на живот и труд стартира проект 

за мониторинг на качеството на живот в Европа, което вече 

беше казано по-горе. Проектът за мониторинг е насочен към 

сравнително анализиране на тенденциите в качеството на 

живота, откриване на зараждащи се проблеми и проблемни 

области в рамките на Европа.  

Резултатите от представения труд биха могли да бъдат 

полезни именно в тази посока, въпреки съществуващите 

ограничения, а именно: 

1) Времевото ограничение – изследването обхваща 

сравнително кратък период от време; 

2) Фактът, че изследването не може да обхване всички 

прицелни групи (ограничение в обема на извадката);  

3) Извадката не е полово балансирана, доколкото в нея 

участват студенти и лица, работещи в сферата на 

образованието. 

4) Липсата на информация за други демографски и 

социо-икономически характеристики на изследваните лица, 

които да са включени в анализа, което може да се обясни с това, 

че фокусът на настоящия труд не е втрху анализа на такива 

фактори. 
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ИЗВОДИ 

На база на проведеното изследване и въпреки 

посочените ограничения, могат да бъдат направени някой 

изводи от теоретичния анализ: 

1) Върху благополучието влияят редица фактори, които 

все още не са напълно изучени; 

2) Субективното благополучие зависи от профила на 

особеностите на характера; 

3) Съвременната психологична наука е насочена към 

комплексен подход за обяснение на предикторите и изясняване 

на механизмите, водещи до поддържането на високо психично 

благополучие; 

и от емпиричното изследване:  

4) Темепераментът и характерът са свързани с 

когнитивния и афективния компоненти на субективното 

благополучие при студенти и българи, работещи в сферата на 

образованието; 

5) Съществуват значими различия в субективното 

благополучие в зависимост от възрастта при студенти и 

българи, работещи в сферата на образованието; 

6) Открива се статистически значимо влияние от страна 

на самоусъвършенстване, себенасоченост и упорство върху 

удовлетвореността от живота при студенти и българи, 

работещи в сферата на образованието. 
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ПРИНОСИ 

В настоящия дисертационен труд могат да бъдат 

посочени следните приноси: 

Извършен е обзор въз основа на голям брой актуални 

литературни източници, повечето от чужди автори; 

Теоретично е извършено обобщение на сравнението 

между темперамент и характер; 

Теоретично е направен анализ на взаимовръзката между 

личността и субективното благополучие; 

Теоретично са разгледани и обобщени измерителите на 

субективното благополучие; 

Емпирично е изучена взаимовръзката между личността 

и субективното благополучие при студенти и българи, 

работещи в сферата на образованието; 

Установено е влияние от страна на някои 

темпераментови и характерови особености върху субективното 

благополучие; 

Изведени са норми за студенти и българи, работещи в 

сферата на образованието за съкратената версия на TCI-R. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

През последните десетилетия българското общество 

изживява значими промени както в политически, така и в 

социален план, които намират отражение по посока влошаване 

на здравния статус, благополучието и качеството на живот на 

нацията. 

Субективното благополучие е важен измерител не само 

за качеството на живот и здравето на даден човек, но и за 

качеството на цялото общество. Според Динер, Оиши и Лукас, 

добрият живот и щастливите хора ще създават едно щастливо 

и добро общество. Въпреки, че благополучието на хората само 

по себе си не създава добро общество, то е съществена и 

необходима част. Както отделният човек, така и политиката, 

изглежда, че винаги търсят добър и щастлив живот. 

Благополучието, щастието и удовлетвореността са съществени 

цели в живота на хората и конкретните стратегии за тяхното 

прилагане и постигане все повече намират приложение в 

терапията и консултирането.  

Многобройни проучвания сочат положителните 

последствия от щастлив живот: укрепване на физическото и 

психичното здраве, по-активно отношение към живота, високо 

ниво на осъзнаване, чувствителност и отвореност към 

действителността, емпатийна социална ориентация към 

другите и интегриращо и подкрепящо въздействие върху 

личността. 

Благополучието, щастието и удовлетвореността имат 

своето значение в много различни области: във философията, 

която се занимава основно с щастието, в християнската 

теология, в литературознанието, в икономическите и социални 

науки (благополучието като социален фактор, като показател 

за качеството на живот, като обект на изследване в национални 

и международни проучвания), в геронтологията (щастието като 

индикатор за успешно остаряване),  в психологията (напр. 

психология на емоциите и психология на здравеопазването) и 
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във физиологията (физически основи на благополучието). А 

щастието най-общо се разглежда като система от ценности, на 

която се основава качеството на живот и когато качеството на 

живот се свърже със здравето, то става мерило за здравния 

статус на индивида. 

 

Като обобщение можем да направим следните 

заключения:  

1). Благополучието трябва да се разглежда като сложен, 

интегрален феномен, синтезиращ физически, психически, 

социални аспекти, които не могат да бъдат сведени до 

концепцията за удовлетворение. В този случай усещането за 

благополучие може да се определи като цялостен психически 

феномен, холистичен опит, отразяващ успеха на 

функционирането на индивида в социална среда, придружен от 

благоприятен емоционален фон, функционално състояние на 

тялото и психиката, положително отношение към себе си, и 

доверие към света.  

2). Практически динамиката на изследваното явление не 

може да бъде отчетена. Няма съмнение, че постигането на 

благополучие веднъж завинаги е невъзможно. Постигането или 

поддържането на благополучие е постоянно балансиране на 

ръба на това, което е необходимо и реално, постоянен процес 

на хармонична интеграция със заобикалящата ни реалност, 

намиращ се в състояние на стабилно равновесие. 

3). Концепцията за благополучие се основава на 

принципа на постоянна активност на самия субект. 

Невъзможно е да бъдем пасивни и проспериращи. 

Несъвместимостта на благополучието към удовлетворението, 

апелирането към семантичните структури изисква 

непрекъснато обмисляне, оценка и преоценка на настоящата 

ситуация, което само по себе си води до унищожаване на 

удовлетвореността от нещо. 

Изследванията на благополучието от различни 

методологически основания естествено водят до несигурност в 
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структурата на аспектите, включени в състава на изследваното 

явление. Обобщавайки различните аспекти на благополучието, 

можем да заключим: 

1). Удовлетвореността е интегрална когнитивно-

емоционална оценка. Въпреки това анализът на самите понятия 

за удовлетворение, щастие и благополучие не позволява пълна 

аналогия. 

2). Липсата на негативни преживявания, състояния, 

последици за тялото и ума е необходим компонент на 

благополучието. Дълго време тези проблеми остават приоритет 

на медицинското или биологичното разбиране за 

благополучието, но връзката им с психологическия аспект на 

изучаваното явление е безспорна.    

3). Психологическото благополучие се свързва с 

преживяването на съдържание, смисъла и ценността на живота 

като цяло, като средство за постигане на лични цели (Фесенко, 

Динер и др.). Е. Динер директно отбелязва, че изследването на 

психологическото благополучие трябва да вземе предвид не 

само пряко измереното ниво на благополучие, но и да вземе 

предвид вътрешната, индивидуална координатна система 

(цитирана от Фесенко). Мотивите, ценностите, нагласите 

определят индивидуалните специфични координати, които са 

важни за човека, когато изучават благополучието: за някои 

благополучието е материално благополучие, за други - 

семейството, за други - професионален успех или нещо друго. 

Обхватът на концепцията за благополучие, 

интегрирането на успешния живот и човешката дейност в 

различни области води до необходимостта от гъвкаво, 

адаптивно поведение като гаранция за успешно поведение в 

различни ситуации, адекватност на поведението.  

4). Благополучието е не само постигането на собствени 

цели, но преди всичко отговорността за всичко, което се 

случва, приемането както на положителни, така и на 

отрицателни събития, в резултат на нашите собствени 

действия.  
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Благополучието не е въпрос на съществуващите условия 

и ситуации, а въпрос на възприемането на живота, субективно 

отношение към ситуацията и собствените способности, чувство 

за самореализация, търсене, реализация на потенциала.  

5). Благополучието включва и социално благополучие, 

включително наличието на социална подкрепа, приемане от 

страна на групата, откритост в отношенията и отсъствие на 

конфликти, благоприятна социална среда и управление на 

околната среда. Разширяването на личната отговорност, пряко 

свързано с широчината на образа на Аза, води до 

необходимостта да се включи в понятието за лично 

благополучие и благополучието на близките и важни хора. Вие 

не можете да бъдете щастливи сами.  

6). Нито физическото здраве, нито материалното 

благосъстояние, нито удовлетворението на множеството 

потребностите не са свързани пряко с преживяванията на 

щастие и следователно благополучие.  

Но, съвременната дефиниция за здраве включва 

„Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и 

социално благополучие.“  
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