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Резюме. Съществува значително разнообразие от концептуализации на автентичността като
многомерен психологически конструкт, но всички те откриват в последните емпирични изследвания една изненадващо устойчива тенденция. Измерителите на индивидуалните и групови различия
на автентичността в различните й измерения предсказват надеждно съществен дял от вариациите в различните показатели за субективното благополучие и психичното здраве. На основата на
мета-анализа на проведените през последните 10 години емпирични изследвания и с помощта на
предлагания от авторите 4-мерен модел за автентичността се издигат хипотези за това защо
и как автентичността е ключов психосоциален фактор за субективно благополучие и психично
здраве.
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Изследователски проблем
Субективното благополучие винаги е било
важно предизвикателство в изследванията
и практиката на психолозите. Изследванията през последните 10 години например, ясно демонстрираха колко силно субективното благополучие е свързано със
стреса, психичното здраве и психосоциалното функциониране и развитие на човека
(Gilboa et al., 2008; Judge et al., 2001). И все
пак заедно с това нараства и потребността
от по-задълбочено разбиране на действителните фактори, на същинските причини,
които водят до субективно благополучие,

психично здраве и оптимално психосоциално функциониране и развитие – с други
думи до реално повишаване на качество на
живота.
Много често причините за проблемите с психичното здраве и субективното
благополучие се търсят едностранчиво в
областта на измерителите на социалноикономическия статус и социалната подкрепа (Viswesvaran et al., 1999), а не сред
по-трудно достъпните за изследване индивидуални и групови различия в психичния
и психосоциалния капитал и капацитет на
човека, в човешкото поведение и в отношенията между хората. Сред тези вътрешни

