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Резюме: Настоящата статия представя резултати от изследване на влиянието на его състоянията, житейските позиции и образованието на родителите върху себеоценката на момичета
и момчета в юношеска възраст. Извадката включва 339 юноши на възраст от 13 до 15 години.
Резултатите представят значими различия в его състоянията и себеоценката на изследваните юноши. Конкретно, при момичетата водещо е его състоянието Обгрижващ Родител, а при
момчетата доминира его състоянието Естествено Дете, докато житейската позиция „Аз съм
добър, другите също“ е водеща и при двата пола. Влияние върху себеоценката на момичетата
оказват характеристики като загриженост, отзивчивост, зависимост, съобразителност и адаптивност, докато при момчетата по-силен ефект имат характеристики като критичност, съревнователност, надценяване на собствените възможности, енергичност и импулсивност. Себе
оценката на изследваните момичета и момчета е по-скоро средна, като по-високото образование
на бащата определя и по-високата себеоценка на юношите. Резултатите представят, че его
състоянията Обгрижващ Родител и Адаптирано Дете, наред с образованието на бащата имат
по-силен ефект върху себеоценката на момичетата. За себеоценката на момчетата по-значим
ефект имат житейските позиции „Аз съм добър, а другите не са” и „Аз не съм добър, другите
също не са”, наред с образованието на бащата. Установеното влияние на различни личностни
характеристики върху себеоценката на момичетата и момчетата и значението на образованието на бащата могат да бъдат от полза при реализиране на програми за личностно развитие и
придобиване на социални умения от юношите.
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