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Резюме. Формирането и поддържането на романтични отношения е приоритетна психосоциална
задача на развитието за младежите във възникваща зрелост (18–29 г.). Романтичните отношения и опит имат важни последици за психичното благополучие и адаптация на индивида. Докладът проследява слабо анализиран проблем в психологическата литература, а именно взаимовръзката между родителските стилове, полово-ролевите ориентации и романтичните убеждения
и опит сред български студенти във възникваща зрелост – 18–29 г. (N = 255). Резултатите от
проведеното емпирично изследване показват, че най-предпочитаният родителски стил от младите хора е авторитетният. Доминира женствената полово-ролева ориентация, а романтичните убеждения и преживявания са от съществено значение при формиране на психосоциалната
идентичност в периода на нововъзникваща зрелост, като се явяват предиктор на авторитетния
родителски стил.
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