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Резюме. Целта на изследването е да проследи и анализира връзката и влиянието на такива социално-демографски характеристики като пол, възраст и професионално направление върху големите пет фактора на личността в младежка възраст. Използван е въпросникът за измерване на
петфакторната структура на личността (Big Five model), адаптиран за български условия от
В. Тодоров (Costa & McCrae, 1992). Изследвани са 291 студенти в младежкавъзраст (M = 23,18;
SD = 4,57). Резултатите показаха, че момичетата са по-емоционално стабилни и по-отворени
към нов опит от момчетата. Студентите от обществени науки и студентите от хуманитарни науки се отличават с по-голяма отвореност към нов опит от студентите от точни науки.
Възрастта на студентите не оказва статистически значимо влияние върху петте фактора на
личността им.
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В съвременната психологична литература е постигнат висок консенсус относно
структурата на личността (Costa & McCare,
1992; John, 1990; McCare & John, 1992). Тя
се концептуализира чрез уникални модели
от черти.
Съществуват четири доминиращи въпросници за оценка на личността, които
са проектирани на базата на четири доминиращи класификации/модела на личността:
Първият, Myers-Briggs Type Indicator
(MBTI) се основава на работата на Карл
Юнг, която е доразработена от Изабел
Майерс и Катрин Бригс (Myers & Myers,
2009). Вторият въпросник принадлежи
на Айзенк (Eysenk Personality Inventory;
Eysenck, 1992). Третият модел на ли-

чността е на Реймонд Кетъл.Той създава
личностен въпросник известен като 16 PF
(Sixteen Personality Factors). Четвъртият
модел на личността, който се радва на широко внимание и популярност е Голямата
петорка (BigFiveModel). Този петфакторен
модел на личността представлява пет основни черти, които си взаимодействат, за
да образуват човешката личност (McCare
& Costa, 1997). Петте личностни категории са следните (по Barrick & Mount, 1991;
John & Srivastava, 1999):
– Невротизъм (neurotism) – личностните
особености, които най-често се асоциират с тази характеристика са свързани с
предиспозицията на личността да преживява негативни състояния като гняв,
депресия, тревога, обърканост, несигур-

