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Дисертацията се състои от 205 страници – въведение; глава
теории за личността и чертите, преглед на литературата и появата
на нова таксономия на типологията на характеристиките; глава,
представяща основите на квадриархичния модел, разделена на
четири категории характеристики; глава за цел и хипотези, метод,
резултати, дискусия и заключение. Основният текст съдържа един
въпросник, една диаграма и 21 таблици. Дисертацията включва и
списък от 561 препратки на английски език.

Авторът на дисертацията е докторант в катедра
„Психология“ към Юридически факултет на Варненския свободен
университет „Черноризец Храбър“. В момента работи като
преподавател по педагогика, предприемачество и иновации в
Академичен колеж „Гордън“ в Израел. Той, също така, е и
организационен консултант и съветник по иновации повече от 15
години.

Дисертационният труд е обсъден на заседание на катедра
„Психология“ на Юридически факултет при Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър“ и е насочен за защита пред
научно жури.

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на
заседание на научното жури на 26.04.2022 г. от 11:00 ч. в
заседателната зала на ВСУ „Черноризец Храбър”.  Материалите по
защитата са на разположение в кабинет 204 във ВСУ „Черноризец
Храбър” и на сайта www.vfu.bg, раздел „Докторанти”.
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I.ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Направени са проучвания по отношение на различни

характеристики и техните класификации в много изследвания,
посочващи различните видове и последиците, по-специално през
последното десетилетие, върху благосъстоянието и
удовлетвореността от живота. Дисертацията изследва проучените
теории, за да се извлекат основните характеристики, които
изграждат нейните основите. По този начин се предлага един нов
модел на характеристики, изграден чрез всеобхватна категоризация
и класификация и емпирично го валидира. Представеният в
дипломната работа квадриархичен модел изследва академичните
основи на иновативната таксономия, която се състои от четири
категории, включително 19 характеристики. За да се провери
предложената конструкция, е проведено количествено изследване.
Създаден е въпросник с 45 въпроса на иврит и е предаден в удобна
извадка на 288 участници на възраст 18-81 години. Участникът
класира 45 въпроса по 1-5 скала на Ликерт, измервайки
характеристиките и тяхното благосъстояние по скалата на
удовлетвореност от живота (Diener et al, 1985). Бяха направени
различни анализи, доказващи вътрешната съгласуваност на модела,
взаимните корелации и умерените до силни връзки на неговите
„скали и подскали. Както се предполага, изследването потвърждава
предсказуемата положителна корелация между всяка от четирите
категории и 19 характеристики, както и между удовлетвореността
от живота, а именно влиянието на следните категории: Категория
„Търсещи характеристики“, включваща характеристиките на
откритост, анализ, цел, гъвкавост и планиране; категория
характеристики на отношенията, включително характеристика на
съвестност, подкрепа, нежност, лидерство и връзка; категория
характеристики на емоционалното управление, включително
характеристиките на емоция, радост, баланс, изцеление и приемане;
категорията на експлоатационните характеристики, включително
характеристиките на промяната, избора, самоконтрола и
активността.
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2. АКТУАЛНОСТ И ПРИЛОЖИМОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Много проучвания през последните десетилетия, а също така и
през периода на пандемията Covid-19, изследват типологията на
чертите и посочват значението на качествата на индивида като
основен фактор, който помага за справянето с предизвикателствата
на живота (Hage et al., 2007; Li и др., 2021). Различните
психологически изследвания, включително на личностните черти,
изследванията на интелигентността предлагат различни
характеристики на хората, но не представят цялостен модел, който
да хармонизира типологията на чертите, да предлага всеобхватна
конструкция на характеристиките на личността и да потвърждава
тяхното влияние върху психичното благополучие.

Настоящото изследване е актуално и буди интерес по
отношение на личните характеристики и тяхната връзка с
психичното благополучие, то представя и подробен преглед на
литературата, конструира диференциация на категории
характеристики на модела, последвано е от емпирично изследване,
което го потвърждава.

3. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ
Обектът на изследване най-обобщено може да се определи

като психическото и социално благополучиие и субективна
удовлетвореност от живота.

Предметът на изследване са факторите, от които зависи
психическото и социално благополучиие и субективна
удовлетвореност от живота, определени в тяхната таксономия и
ранжировка.

Във времена на различни бедствия, пандемиин и ежедневие
в стресови или благоприятни условия, психологическите
характеристики на индивида служат като важен фактор, който
влияе върху много аспекти на живота и по-специално на
благосъстоянието. Изследването е фокусирано върху проучване на
характеристиките на индивидите, планиране и измерване на
когнитивните, афективни модели, които ги характеризират,
опитвайки се психологически да категоризира и планира
обичайните модели на поведение, емоции и мисли и е свързан с
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предсказуемия и пратически аспект на живота, възприемането му,
здравето и функционалността както и  последиците. Настоящото
изследване разглежда директно, като по този начин представя
съответната теоретична таксономия и решение на най -релевантна
тема, служеща като нова психологическа конструкция и предлагаща
иновативен инструмент за нея, приложим към полезни практически
аспекти включително клинично психологически, организационен и
управленски.

4. ИЗЛСЕДВАН ПРОБЛЕМ
Понастоящем има широк спектър от различни модели и

теории, свързани с черти, интелигентност или теории на личността
и модел, който отличително представя различни подходи към
елементите, които включват личността, описвайки я с
противоречия, несъответствия и припокриваща се конструкция от
личностни белези, влияещи върху аспектите на индивидите на
живота. Няма цялостно отношение към общата категоризация на
видовете характеристики, които стоят в основата на изследванията,
в приобщаващ модел, обхващащ аналитични, познавателни,
мислещи и психически-психологически ресурси и поведенчески
модел, характеристики на вниманието в социалната и психо-
околната среда, емоционални качества и оперативна или
изпълнителна функционалност на индивида, особено във връзка с
влиянието върху аспектите на живота и особено върху
субективното благосъстояние и по-специално върху
удовлетвореността от живота.

5. АРГУМЕНТИРАНЕ НА АВТОРА
Дисертацията твърди, че има набор от основни категории

характеристики, които произтичат от различни теории и модели на
личността, черти, интелигентност и изследване на характерните
свойства. Обхващането на такъв приобщаващ модел за
категоризация, емпирично утвърден, може да предложи значителни
научни основания за практически предсказуеми белези и по
отношение на удовлетвореността от живота. Такава класификация
може също така да допринесе за таксономията и характерното
разбиране, категоризиране и сглобяване, създавайки хармонична
обща конструкция на всеобхватни психологически предпоставки.

6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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Целта на изследването е да се изследва таксономията на
различните групи характеристики и същественото, което тя
обхваща, да се установят твърди всеобхватни модели на
психологически конструкти, които са в основата на теориите и
моделите на черти, интелигентност и личности, емпирично
утвърждавайки предпоставките на тази възникваща нова
таксономия по отношение на психичното и социално благополучие.
- Задачата на първия етап е да проучи общата основа, която е в
основата на различни черти, личност, интелигентност и модели на
характерни свойства.
- Втората етапна задача формулира хармоничен приобщаващ модел,
който обхваща различната типология на характеристиките и
нейната таксономия.
- Третият етап създава изследователски инструмент, който измерва
тези характеристики по отношение на възможното им влияние
върху благосъстоянието.
- Задачите на четвъртия етап са да доставят въпросника на
участниците, за да го попълнят и да се анализират събраните данни.
- Задачите на петия етап са да обсъдят, анализират и приключат
хипотезите на моделите, които в крайна сметка бяха потвърдени в
модела, доказвайки неговата таксономия и предсказуема валидност
по отношение на удовлетвореността от живота.

7. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Въз основа на демонстрирания модел на категоризация беше

формиран въпросник. 288 -те участници попълниха 5 демографски
въпроса, последвани от 45 въпроса, в които се задаваха около 5
скали. 45 -те въпроса бяха представени по бърз методичен начин.
Всичките 5 въпроса по скалите, включително скалата
„удовлетворението от живота“ (Diener et al., 1985) бяха измерени по
скалата на Ликерт от 1-5: като 1 означава „Силно несъгласен“. 3-
„Нито съгласен, нито несъгласен“ и 5 означава „Абсолютно
съгласен“. Въпросите за 40 характеристики включват 11 въпроса с
обратен резултат по скалата на Ликерт. Участниците, които
попълниха формулярите в Google, бяха избрани от интернет без
конкретни характеристики, имаше и участник, който попълни
въпросника на хартиен носител.

След кратко обяснение, въпросникът беше доставен на хора,
които говорят иврит. 288 участници се състоят от приблизително
еднакъв брой мъже и жени. Средната възраст на участниците е 46
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години, предимно евреи с академична степен и семейни.
Участниците бяха помолени да попълнят въпросника, докато са
сами в тиха и спокойна обстановка. На участниците не са
предлагани компенсации или възнаграждения за анкетата. Данните
са събрани през юли-октомври 2020 г.

8. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОБХВАТА НА ПРОБЛЕМА НА
ДИСЕРТАЦИЯТА

Ограниченията за изучаване на дисертациите включват следните
основни:

1. Обобщението или екстраполацията на резултатите може да
бъде ограничено, тъй като броят на субектите (288) не е много
голям и популацията на изследването е извадка за удобство, а не
представителна извадка.
2. Участниците са на възраст 18-81 г., поради което
екстраполирането на резултатите върху младежи и деца изисква
допълнителни проучвания.
3. Липсват данни за образователните детайли на субектите; 67%
от участниците са с академична степен. Не е направена разлика
по отношение на вида и годините на образование.
4. Повече от 64% от участниците в проучването са семейни.
Следователно заключенията могат да се основават на свръх
представянето на тази група.
5. Някои от мерките на въпросника включват въпроси за
самооценка. Инструментите за самооценка може да не са точни
поради субективизъм.
6. Въпросникът, включващ пет удовлетворения от въпросите за
живота, беше на иврит. Не е лесно да се предположи, че
преводът на различни модели, възприятия или емоционални
думи би довел пряко до еквивалентно значение в езиците.
7. Еврейското население е свръхпредставено в извадката.
Следователно са необходими допълнителни проучвания, за да се
оценят разликите в характеристиките на етническата
принадлежност

II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИЯТА
Дисертацията е структурирана във въведение, четири глави и
заключение. Основният текст е 205 страници, съдържа един
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въпросник, една диаграма и 21 таблици. Дисертацията включва и
списък от 561 литературни източника на английски език
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III. РЕЗЮМЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА

ВЪВЕДЕНИЕ
Много проучвания показват важността на качествата на

индивида като основен фактор, който му помага да се справи с
предизвикателствата на живота. Изследователите се фокусират
върху изучаването на характеристиките на индивидите,
дефинирането, планирането и измерването на когнитивните,
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афективни модели, които характеризират индивидите, опитвайки се
психологически да категоризират и планират обичайните модели на
поведение, емоции и мисли и неговата връзка е предсказуем аспект
с практическите аспекти на живота, възприемането на живота,
здравето и функционалност и различните последици от него
(Allport, 1961; Hage et al., 2007; Kassin, 2003; Petrides, Furnham and
Frederickson, 2004).

Различните типове теории и модели на човешката личност
приемат общи измерения на всеобхватна конструкция от
психологически и поведенчески модели, която образува няколко
психологически призми, свързани със определянето, планирането и
измерването на стабилни личностни характеристики. Тези
характеристики на личността са изследвани във връзка с нейното
„влияние в ежедневния живот (Brandes and Tackett; 2019; Di Fabio
and Palazzeschi, 2015; Kahneman 1999; Myers and Diener, 1995).

Изследването на личностните черти е емпирично и
теоретично свързано с влиянията върху функционалните аспекти на
индивида като физическо и психческо здраве, хедонично и
евдемонично благосъстояние, професионално и финансово
състояние (Gutiérrez et al., 2005; Lerner, 2001; Schwinger, 2014).
Доказано е, че някои модели и теории имат корелации и дори
служат като предиктор за функционалните възприятия, афективното
състояние, психичното здраве, физическото здраве, работата,
социално -икономическия статус и др. (Di Fabio и Palazzeschi, 2015;
Hage et al, 2007 ; Waterman et al., 2010). Тези характерни свойства се
различават при припокриващи се конструкции за категоризация. А
именно, всякакви типологични теории, методи и терминологии,
които изцяло изследват общите основания на характерното
свойствено феноменологично описание на индивидите.

Дисертацията изследва основните фактори, които отчитат
четири категории човешки характеристики, обхващащи 19.
съставляващи признака. Тезата потвърждава конструкцията с
емпирично изследване, което доказва предсказуемата способност на
тази личностна конструкция да предсказва субективното
благосъстояние. Въпросник, базиран на модела за категоризация, е
конструиран и е емпирично потвърдил корелациите между тези
групи характеристики и субективното благосъстояние, измерено в
удовлетвореност от скалата на живота-SWLS (Diener et al, 1985).

Следователно тезата представя академичните теоретични
основания, които обхващат основните елементи на чертите на
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индивида - четирите групи характеристики и 19 характеристики.
След това се представят и обсъждат резултатите от емпирично
проучване, като се установяват валидирани заключения за
дисертация относно широк модел на категоризация на личностните
характеристики като предсказващи фактори за благосъстоянието.

Характеристиките и видовете или категориите
характеристики са изследвани по предсказуем или корелационен
начин с различни мерки за качество на живот, както и с
евдемонично и хедонично благополучие. Субективното
благосъстояние, измерено в удовлетвореността от живота, е широко
изследвано във връзка с планирането и характеризирането на
основните фактори на вътрешните качества, които са представени в
много черти, теории и модели на личността, интелигентността и
уменията (Lerner, 2001; Smith and Hollinger-Smith, 2015;  Souri and
Hasanirad, 2011).

Субективното благосъстояние описва начина, по който
индивидът емоционално и когнитивно възприема качеството на
живота си и удовлетворението си от живота. Той описва лична
субективна гледна точка на индивидуалната оценка относно това
колко добре този индивид преживява живота. Субективното
благосъстояние описва самооценката на афективното и
когнитивното възприятие на човек по отношение на настроението,
случайните емоции, доколко човек се справя с живота, постига
своите цели и води живота си (Diener Et al., 2018 ; Fierro, 2006;
Hurka, 2014; Kahneman 1999; Metzl, 2009). Измерването на
благосъстоянието в скалите за удовлетвореност от живота е
използвано за оценяване и утвърждаване на психологическите
структури, свързани с човешките характеристики в моделите и
теориите на атрибутите, структурирането на чертите на
таксономиите и корелацията между взаимоотношенията на
вътрешните черти и предсказващите фактори и психичните
конструкции. Вътрешните черти са изследвани с различни
припокриващи се категоризации. По -широката категоризация на
приобщаващите стабилни модели на поведенчески, афективни и
когнитивни модели може да образува широка гъвкава рамка. Тази
рамка може хармонично да обхваща различни качества, които са
изследвани по конкурентен или припокриващ се начин.

В шиорк смисъл, моделът на тази работа представя
категоризация според устойчивите академични и емпирични
изследвания в тази област. Моделът и неговата категоризация се
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утвърждават чрез емпирично изследване относно иновативната и
гъвкава нова групова диференциация и вътрешните отношения на
четирите конструкции на личностните качества - а именно
характеристиките, и техния ефект върху функционалната страна-
удовлетворението на индивида от живота. Категоризирането на
характеристиките на модела е емпирично утвърдено като влияещо и
предсказващо благосъстоянието-като мерки за удовлетворението на
индивидуалния живот. Скалата за удовлетвореност от живота
(Diener, et al., 1985) създаде валидна основа за измерване на
субективното благосъстояние. Следователно е избрано да се прояви
оценката на благосъстоянието.

Тази теза представя емпирично валидиран анализ,
разглеждащ категоризирането на характеристиката в четири типа,
включително 19 характеристики и поставянето им на скалата на
интензивността или количеството на характеристиката и нейното
влияние върху благосъстоянието, изразено в удовлетворението от
живота (Diener et al, 1985), формиращ гъвкава конструкция от
личностни аспекти, обхващаща всеобхватна конструкция на
храктерните свойства (Di Fabio and Palazzeschi, 2015; Louis, 2011;
Lavy, Littman, Ovadia and Bareli, 2014).

Проучването демонстрира задълбочени академични
основания за четирите основни категории и 19 -те характеристики
по задълбочен начин. Моделът е утвърден във взаимовръзки между
неговите „конструкции и е доказано валиден и в емпирично
изследване. Следователно, осигуряването на квадриархичния модел
на твърда подкрепа за неговата валидност в последователна сфера
на причината и следствието. Това е способността на модела да
предсказва значителен ефект от конструктивните характеристики
върху значителен жизнен статус на благосъстоянието, като мярка в
скалата за удовлетвореност от живота. По този начин той допринася
значително за областта, има много последици и евентуално
разширяване на предпоставките на модела към други сфери, може
да бъде екстраполирано или индуцирано по отношение на
прогнозната или корелационната връзка на характеристиките и
техните категории и други последици, различни от
благосъстоянието - както за примерна психопатология, социално-
икономическо състояние, финансово състояние, работа, психично
здраве и физическо здраве. По този начин се поддържа сферата на
модела като обхващаща всеобхватни аспекти на личностните
характеристики
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Нещо повече, доказването на хипотезите утвърждава модела
като последователен, съгласуван и жизнеспособен модел, който
може да бъде допълнително изследван академично и практически
използван като психологически, организационен и управленски
инструмент, както и в клиничната област за оценка на черти и
личностни фактори като откриване на определени характеристики
или групи от характеристики, които са с прекомерна или ниска
интензивност при дисфункционални модели, както и се използват,
за да се превърнат в практически инструмент за личностна оценка
на чертите и могат да бъдат използвани като нова психологическа
конструкция в полезни практически аспекти като организационен и
управленски инструмент в оценки, тестове и методи, свързани със
заетостта и работното място.

В обобщение, тезата поставя академичните основи чрез
значителни изследвания и емпиричната валидност с подкрепящите
я резултати, демонстрирайки съгласуван модел, който се отнася до
множество ресурси, способности, умения, интелигентност, таланти,
характеристики и силни страни, които бяха открити като
елементарни фактори, характеризиращи поведенческите,
психологическите, емоционалните и когнитивните модели на
индивида по отношение на субективното благосъстояние и по-
специално удовлетворението от живота.

ГЛАВА 1: ТЕОРИИ НА ЛИЧНОСТТА И ЧЕРТИТЕ И
НАЧАЛОТО НА НОВА ТАКСОНОМИЯ НА
ХАРАКТЕРИСТИЧНИТЕ ТИПОЛОГИИ

В дисертацията е описан обширен литературен преглед,
заедно с оценката на новата таксономия на иновативната
класификация, която произтича от представените теории и модели.
Тази глава представя академичните основи, които поставят
основите за нова категоризация на характеристиките и нейното
влияние върху благосъстоянието и удовлетвореността от живота.
Освен това той представя съответната нова таксономия на четири
нови категории характеристики, която произтича от обширната
описана литература. По този начин се създават твърди теоретични
основи за нова категоризация, която е допълнително емпирично
изследвана в последните глави.

Учените са изучавали сферите на психологическите -
когнитивни, умствени и емоционални характеристики и тяхното
проявление, докато някои изследвания са се фокусирали върху
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терминологията на интелигентността, а други са акцентирали върху
чертите, атрибутите и типологията на характерите и са изследвали
нейните ефекти върху ежедневния живот, намалявайки рискови
фактори и отрицателно въздействие и резултати, както и
увеличаване на защитните фактори и превантивна перспектива в
психологическото здраве и хедоничното и евдаймоничното
благосъстояние (Kenny and Hage, 2009; Seligman, 2002; Steinmayr et
al, 2011).

Проведени са различни проучвания по отношение на
различни черти, характерни свойства и характеристики на
интелигентността, както и класификации на характеристиките,
посочващи различните видове и техните области, последици,
корелации и ефекти. Квадриархичният модел, представен в тази
работа, изследва академичните основи на новаторска категоризация,
която съдържа четирите категории характеристики, включително 19
характеристики, както е споменато по-горе. Дисертационният
литературен преглед представя тези основания подробно, като по
този начин структурира основата на модела. В следващите глави на
работата тя се утвърждава по отношение на корелацията и
предвиждането на тези характеристики с аспектите на живота, като
например благосъстоянието, което е емпирично изследвано в
дисертацията по отношение на ефекта на характеристиките върху
мерките за удовлетвореност от живота (Diener et al, 1985).

Характерни свойства, характери, типове личности, черти,
интелигентност, умения, способности и много други класификации
бяха описани като жизнеспособни модели и теории, докато бяха
валидирани с добре установена емпирична корелация или
прогнозно измерване. Много от теориите и моделите на
характеристиките са разглеждани като такива във връзка с тяхното
въздействие върху различни аспекти на живота. Направени са
изследвания, потвърждаващи връзките между моделите и теориите
на характеристиките, между физическото и психическото здраве,
между функционалното, екзекутивното и адаптивното
функциониращо поведение, умствените и емоционалните модели.
Така изследователите показаха как аналитичните характеристики,
характеристиките на социалните междуличностни отношения,
емоционалните и екзекутивните характеристики са предсказуеми
или корелативни към ефекти като високи доходи, постижения в
професионалната кариера, академичен успех, социално-
икономически статус, обективно и субективно благополучие и
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други различни социални и емоционални измерими последици
(DeNevee and Cooper 1998; Gutiérrez et al. 2005; Metzl , 2009; Ryff
and Singer, 2008; Useche and Serge, 2016).

Много проучвания се фокусират върху характеристиките,
тяхното валидиране и въздействие върху различни функционално
измерими последици, като субективно благосъстояние, специално
измерено чрез удовлетвореност от живота (Diener et al. 1985).
Предполагат се различни връзки - корелационна и причинно -
следствена. Показана е валидността на всеобхватните конструкции
на личността, получени от представените теории и модели. Такива
теории и модели показват причинно-прогнозни и корелационни
връзки на специфичните белези и типове черти с благосъстоянието
(Cattel, 1993; Li, 2009; MacLean, 1983; Smith and Robbins, 1988).

Прегледът на литературата представя взаимодействията и
причинно-следствените връзки в изявени модели като Costa and
McCrea (1992), големите пет - описващи екстраверсията и
невротичната корелация със субективното благосъстояние (Diener et
al., 1999; Fujita, 1991; Lucas et al ., 1998; Lounsbury et al., 2004).
Прегледът, също така, доразвива показаното взаимодействие между
определени аналитични и разсъждаващи характеристики, модели на
интелигентност и теории, които свързват тези черти и между
благосъстоянието, дори го предвиждат (Ardelt, 1997; Dimitrijević
2018; Grossman et al., 2013; Kunzmann and Baltes, 2003; Миклер и
Щаудингер 2008). Други теории също потвърждават своите
предпоставки по отношение на корелациите и причинно-
следствената сила на предсказване между междуличностните,
социалните отношения, благосъстоянието и удовлетворението от
живота (Fordyce, 1977; Li et al., 2021). Други прогнозни или
корелативни връзки, както е показано в проучвания на Salovey,
Caruso and Mayer (2004), Eysenck (1991) или Goleman (2006) са
демонстрирани между емоционалните черти и между субективно
благополучие и удовлетвореност от живота. Това е демонстрирано
и в други теории и модели (Carmeli et al., 2009; Extremera and Rey,
2016; Taylor and Armor 1996; Zhang et al., 2021), показващи
основните конструкции на четирите категории, които се появяват от
литературата.

Измерването на благосъстоянието на удовлетвореността от
живота е един от най-популярните и изявени начини за оценка на
качеството на живот, наред с други афективни, социални, ,
психологически и икономически инструменти. Той има за цел да
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оцени възприятието на индивида относно живота му изпълнението,
удовлетворението и постижението също го оценяват въз основа на
когнитивното разбиране за стабилното афективно състояние на
лицето за определен период от време, независимо от текущото му
психическо или емоционално състояние (Diener, Tamir and Scollon,
2006; Diener, Oishi and Lucas, 2003;).

Много модели, които са изследвани, проучени и утвърдени,
предлагат общи белези, които стоят в основата на нейните основи,
предполагащи и всеобхватна категоризация и класификация на
характеристиките. Такава предложена всеобхватна категоризация и
класификация на характеристиките е описана в квадриархичния
модел.

Тази глава представя голямата теоретична основа на теории
и модели, които показват широк спектър от черти, интелигентност,
личности и фактори, които въз основа на настоящата академична
литература са емпирично обосновани. Разглежда се каква четири
всеобхватна конструкция на личността се крие под широката гама
от теории и модели и подробно описва как всяка съответства на
четирите категории; търси се категория аналитични
характеристики, категория социални характеристики, група
характеристики на емоционалното управление и оперативна
екзекутивна характеристика.

Такива индикации се преглеждат и анализират по
отношение на конструкцията от четирите категории; Например
интелигентността на Гарднър (1983, 1999) съответства и подкрепя
категориите и характеристиките на модела, тъй като
междуличностната интелигентност на Гарднър поддържа
характеристиките на категорията на модела за подкрепа на
съвестността, нежността, лидерството и връзката.
Вътреличностната интелигентност на Гарднър подкрепя
предпоставките относно категорията характеристики на
емоционалното управление - характеристиката на емоцията, на
радостта, на баланса, на изцелението и характеристиката на
приемане. Музикално-ритмичната, визуално-пространствената,
логико-математическата и телесно-кинестетичната интелигентност
на Гарднър подкрепят предпоставките на модела по отношение на
характеристиката на анализа и планирането, на избора и на
промяната, докато словесно-езиковата интелигентност на Гарднър
подкрепя предпоставките на модела по отношение на
характеристиката на анализ, както и връзка и лидерство и
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гъвкавост. Натуралистичната интелигентност подкрепя
предпоставките като характеристика на връзката и на съвестността,
а екзистенциалната или духовната интелигентност на Гарднър
подкрепят предпоставките на модела по отношение на
характеристиката на целта, на откритостта и на анализа, а
моралната интелигентност подкрепя предпоставките по отношение
на характеристиката на самоконтрол, на връзка , на лидерство и на
съвестност.

Прегледът описва други теории, модели и индикации за
такива четири конструктивни характеристики; Holland  и други
учени (Gottfredson and Holland, 1996; Holland, 1958, 1959, 1996),
подкрепят оперативната категория. Айзенк (1967, 1991) личностни
измерения на екстраверсия, невротизъм и психотизъм по отношение
на четирите конструкции. Показателят за типа, представен от
Майърс Бригс (1962) и други учени, отнасящи се до него, както и
Кейрси (1998); Задълбоченото изследване на Costa и McCrae,
създавайки професионален наръчник на NEO PI-R (Costa and
McCrae, 1985, 1992), описва „модела на петте фактора“ в техните
фактори на откритост към опит, съзнателност, екстраверсия,
приятност и невротизъм, което съответства на конструкциите в
основата на предложения модел на работата.

Други значими модели предлагат и демонстрират основните
категории, които са в основата на областта на чертите и личността,
като модела на 16 фактора на личността на Cattell, фокусиран върху
междуличностните социални вътрешни и външни характеристики,
аналитични когнитивни аспекти, емоционални елементи и
екзекутивни аспекти (Cattell, 1957; Conn и Rieke, 1994).
Триархичният модел на Стърнберг (1985, 1990, 1996), фокусира три
аспекта на интелигентността: аналитична (компонентна), творческа
(опитна) и практическа (контекстуална) и съответства на четирите
групи.

Допълнителни принципи в теориите на Buckingham, Clifton,
Augustinavichiute и колеги (Augustinavichiute, 1996; Buckingham and
Clifton 2001; Clifton and Harter, 2003 ; Hodges and Clifton 2004;
Keirsey, 1998; Moshenkov and Wing, 2010; Stefanyszyn, 2007)
обсъждат приложимостта на конструкциите върху модели, които
описват типологията на личността, представена в различните им
теми за таланти или описателното заглавие на човек като
активатори, аналитични, аранжиращи, командни устройства.
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Питърсън и Селигман (2002, 2004, 2006) разглеждат с
аналитична и експериментална сила, създавайки всеобхватен
източник с положителни черти, различни подгрупи - класове
добродетели - силните страни на характера. (Peterson and Bossio,
1991; Peterson et al., 2007) Силните страни с VIA-IS идентифицират
шест класа добродетели и двадесет и четири подмножества от
измерими силни страни на характера (Dahlsgaard, Peterson and
Seligman, 2005; Park and Peterson, 2008, 2009).

Други теории също потвърждават тази често възникваща
конструкция, като представят нейните характерни свойства -
междуличностни черти и способности за социализация на Бейкър
(2001). Bar-on и колеги (Bar-on, Bar-On и Parker (2000), Bar-On
(2004), Bar-On et al (2000) свидетелстват за черти като, емоционално
самосъзнание, самоуважение, социално афективни способности
като съпричастност и отговорност, както и способности за
адаптация като гъвкавост и решаване на проблеми, способности за
справяне със стреса като контрол на импулсите и адаптивност на
настроението като щастие. Schutte et al. 1998 г. разглеждат
способностите на индивидите да адаптират разпознаването на
емоциите, тяхното изразяване и регулиране. Salovey, Caruso and
Mayer (1989, 2004) описват емоционалните способности като
способността на индивида да обработва и използва емоционална
информация.

Даниел Голман, който насочи изследователския фокус към
емоционалната интелигентност, противопостави (1996 г.) на
конвенционалната концепция за интелигентност-умствената
бдителност, която може да бъде измерена чрез тестове за
интелигентност-с методическа концепция за „емоционална
интелигентност“, както и съсредоточаване върху характерните
свойства като самоконтрол , усърдие и постоянство, а също и
самосъзнание, саморегулация, социални умения, съпричастност и
мотивация. Всички те са основните характеристики на
благосъстоянието, адаптивното функциониране и постигането на
целите.

Други модели като този на Максуел, (2009) се фокусират в
разнообразието от черти, взаимодействащи с четирите конструкции
на Петридес, Фърнъм, Фредериксън (2004), фокусиращи се върху
специфични конструкции като черти, предполагащи конструкт на
социални черти.
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Reivich и Shatte (2002), както и други като Sternberg,
Forsythe, Hedlund, Horvath, Wagner, Williams, Grigorenko (2000)
придобиват опит и практическа познаваемост за справяне с
ежедневната задача за постигане на целите на индивидите, докато
Klein (2014) описва принципите на развитие на интелигентността на
личните резултати в маниери, които взаимодействат директно с
основните конструкти, представени в прегледа относно четирите
групи и 19-те характеристики. Всички демонстрират широк спектър
от терминологии и огромни дефиниции на характерни свойства,
връзката им с благосъстоянието, съответствието им с възникващата
всеобхватна конструкция на четирите групи, за които е установено,
че са получени от анализа.

Заключение: В заключение добавяме, че литературният
преглед и изследванията, проведени по отношение на съответните
основни черти, личност, типология на интелигентността,
психологически характери и конструктивни белези, произхождащи
от академичните основи, представят устойчива теория на
квадриархичната основа на четирите категории характеристики,
съдържащи 19 характеристики. Умело се основават теоретичните
академични основи на теорията. Поддържат се общите четири
основни конструкции на личностния аспект. Уточненое е, че
първата конструкция е категорията „Търсещи характеристики“. Тя
включва Характеристика на откритост, анализ, цел, гъвкавост и
планиране. Втората конструкция е категорията характеристики на
отношенията. Тя включва Характеристика на съвестността,
подкрепата, нежността, лидерството и на връзката. Третият
конструкт на личностната характеристика е категорията
характеристики на емоционалното управление. Тя включва
характеристиката на Емоцията, на Радостта, на Баланса, на
Изцелението и Характеристиката на приемането. Четвъртият
конструктивен елемент на Характеристиката е категорията
Оперативни характеристики, която включва Характеристика на
промяната, на избор, на самоконтрол и характеристика на
активност.

Тези категории и характеристики са проучени и разработени
в последната част на дисертацията. Установени са дълбоки
теоретични основи за емпирично изследване, основано на
регресионен анализ, показващ предсказуемата способност на
модела да извежда аспекти чрез изучаване на неговото
взаимодействие с благосъстоянието, изразено в удовлетворение от
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живота. Следователно, създаването на модел на личностни аспекти,
обхващащ всеобхватните характерни свойства, конструира тезата.

ГЛАВА 2: ОСНОВИ НА КВАДРИАРХИЧНИЯ МОДЕЛ
Основите на дисертационния труд са създадени въз основа

на цялостно теоретично изследване на структурирането на модела,
представено накратко в литературата, показващо моделите на
мислене и чувство на индивида и модела на поведение, за да
създаде ново формиране на характеристики и групиране,
представящо четири типа конструкции - Търсене, Връзки ,
Емоционална и оперативна характеристика, обхващаща 19
характеристики. (Bakk и Oberski, 2015, Bleicher и Sigman 2015;
Louis, 2011; Sigman, 2020, 2021; Van Woerkom и Meyers, 2015).
Квадриархичният модел представя и в следващите глави емпирично
утвърждава основите, базирани на теоретични изследвания, като
същевременно анализира факторите на характеристиките, които са
установени в изследванията и академичната литература, свързани с
качествата на индивида, доказано с терминология на
"Характеристики" за концептуализиране на характерните свойста и
ресурсите, а също и дефиниции като черти, интелигентност,
способности, умения, способности, умения, способности,
характеристики, поведение, емоционални и когнитивни/мисловни
модели, характеризиращи личността и които могат да бъдат
свързани с определено поведенческо поведение и психически
резултати или последици. (DeNevee и Cooper 1998; McGovern и
Miller 2008; Peterson и Seligman, 2004; Useche и Serge, 2016;).
Четирите категории характеристики на квадриархата и включените
19 характеристики са както следва:
2.1. Първа категория - "Търсещи характеристики". Тази
категория включва аналитични и търсещи способности, които
позволяват на човек да изследва, забелязва, анализира, измисля
алтернативи и разкрива значенията и възможните начини на
действие, идентифицира възможностите, възприема и обосновава
причината и следствието, шансовете, сценариите и моделите. Тази
категория включва характеристиките - способности, черти,
интелигентност, умения, способности, умения, способности,
характеристики, поведенчески, емоционални и когнитивни модели,
които характеризират човек по отношение на способността му да
получава информация, да я обработва и анализира, да задава
въпроси, характеристиката за търсене , идентифициране на модели,
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разум, логика, абстрахиране, схващане, разбиране, извеждане,
предизвикване, съзнателно или интуитивно разбиране, без да се
знае, откриване, познаване, изследване, измисляне на различни
маршрути, търсене на различни пътища, намиране на предложения
и значения и цели, намиране на най-добрият курс за действие,
решаване на проблеми, подреждане и обработване на данни и
информация, да знаем как да дефинираме, слушаме и наблюдаваме,
да бъдем отворени за намиране на нови данни, да мислим ясно, да
разширяваме хоризонтите, да знаем как да бъдем гъвкави и да не
настояваме, да бъдем спонтанни и освободени от предишни
предразсъдъци, да действаме на мига с открито мислене, да
планираме, проектираме, търсим и измисляме начини за действие.
(Azizli et al., 2015, Costa and McCrae, 1992; Gardner, 1983 ; Gladwell,
2005; Kahneman, 2011; Pearson, 2011; Siebert, 2010; Sigman, 2020;
2021a, 2021b; Sternberg, 1985). Петте характеристики от тази
категория включват:
1. Характеристика на анализа - характеристики на мислене,
обработка, откриване на модели, любопитство, търсене, обработка
на данни, заключване, изследване и проучване, разсъждение.
2. Характеристика на откритостта - характеристика на откритост
към преживяване, търсене на себе си и авантюристичност.
3.Характеристика на гъвкавостта - характеристики на
изобретението, креативността и иновацията.
4. Характеристика на целта - характеристики на смисъла, целта,
ценностите на духовността, съдбата, екзистенциалното чувство и
визия.
5. Характеристика на планирането - характеристики на обработката,
проектирането и разработването на планове.

За всяка от 19 -те характеристики в четирите категории има
пълно описание за начина на изразяване на ниското, високото и
равновесното ниво на интензивност на характеристиките, както и
описание на изявленията, които могат да измерват, съпоставят или
посочват тази характеристика:
2.2 Втора категория - „Характеристики на отношенията“. Тази
група включва - способности, черти, интелигентност, умения,
способности, умения, характеристики, поведенчески, емоционални
и когнитивни модели, които са свързани с характеристиката за
намиране на начини за свързване, характеристиката за въздействие,
грижата и вниманието и отговорността към другите, убеждават , да
се ангажират с продуктивни комуникации, да създават
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сътрудничество и човешки връзки, да имат харизма, да очароват и
да активират и водят другите, да споделят съществуващото
изобилие с другите, да чувстват близост и принадлежност, да
практикуват работа в екип, да разбират и чувстват хората, да се
отдават, подкрепят един друг, да правят социални връзки, мрежи,
посредничество между хората, действат като модел за подражание,
дават и черпят вдъхновение за и от другите и допринасят за
общността или съответната група. (Benkler, 2011; Costa and McCrae,
1985; Covey, 1999; Goleman, 2006; Hubbard and Coie, 1994; Wiseman,
2003; Zhang et al., 2021). Петте характеристики в тази категория
включват:
1. Характеристика на съвестност - междуличностни характеристики
на самообладание, отговорност, съвестност, бдителност, морал,
уважение, грижа, вниматние или задължение към хората, готовност
да се представят удовлетворяващо или послушно.
2. Характеристика на подкрепата - характеристики на помощ,
подкрепа, споделяне на способности, ресурси, мисли и емоции, да
бъдеш безкористен, мил, грижовен, наставнически, възпитаващ,
любезен, подкрепящ, овластяващ.
3. Характеристика на нежността - характеристики на обучение,
умереност и нежност към другите, вътрешно влияние по мирни
начини и нежност.
4. Характеристикана лидерството - характеристики на активиране
на другите, авторитетност, влияние и доминиране спрямо другите.
5. Характеристика на връзката - формиране на отношения,
сътрудничество, комуникативност, влияние, принадлежност,
наслаждаване на компанията на другите.
2.3 Трета категория - „Характеристики на емоционалното
управление“, а именно: черти, интелигентност, умения,
способности, поведенчески, емоционални и когнитивни модели,
които характеризират способността на човек да се справя с
емоционалната криза, да управлява крайните чувства, да води
диалог със себе си, да е наясно, да познава себе си, да чувства
спокойствие, самочувствие и емоционална стабилност, притежаващ
жизненост, действащ от вътрешени подпуби, водещ стабилен добре
балансиран живот, живеещ и действащ от страст, изцеление, лесно
прощаващ на себе си и другите, съдържащ, примиряващ се,
приемащ това, което не може да бъде променено или повлияно ,
завършване на пълния кръг, фокусиране върху важното, приемане
на себе си и другите, спокоен пред емоционалните
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предизвикателства, благодарност, изпълване с оптимизъм и радост,
изслушване на себе си. Тук се включват характеристики, които
характеризират способността на индивида да притежава смелост и
увереност, да знае как да доведе себе си до щастие и емоционален
баланс, да расте и да се развива, да се пази и да се грижи за себе си,
да слуша тялото си, да бъде умен, не на всяка цена винаги прав, да
се свързва с позитивност, да създава вътрешен мир, да дарява
надежда, доверие и обич към себе си и другите, да гради
емоционални защитни механизми за себе си, да проявява разбиране
към себе си, да познава вътрешните характеристики. (Chou, 2013; Di
Fabio and Gardner and Qualter, 2010; Goleman, 1996 ; Lavigne et al
2013; Samani et al., 2007; Seligman, 2006; Biswas-Diener, and Dean,
2007). Петте характеристики в тази категория включват:
1. Характеристиката на емоцията - на емоционалната връзка,
ограничаване на противоположните емоционални чувства и
възгледи в себе си и в отношенията на човека с другите, афективна
мотивация, страст, афективна гъвкавост и емоционално справяне,
осъзнаване и възпиране при нужда.

2. Характеристиката на радостта - на щастието, веселието,
доволството, жизнеността, позитивността, благодарността и
оптимизма.
3. Характеристиката на баланса - на комбинация, компромис,
посредничество, отстъпване и намиране на златната среда.
4. Характеристиката на изцелението - на коригиране, растеж,
преодоляване, възстановяване, устойчивост, емоционална
издръжливост, рехабилитация, самонасърчаване.
5. Характеристиката на приемане - на сдържане, помирение и
приемане на реалността, отделящи променящото се от неизменното.
2.4 Четвърта категория - „Операционни характеристики“.
Включва - способности, черти, интелигентност, умения,
характеристики, поведенчески, емоционални и когнитивни модели,
които характеризират личността по отношение на нейната
способност да си поставя ясни цели и задачи, делегиране на
правомощия, вземане на решения, създаване, действие, използване,
прилагане, избор, ръководство, иницииране, ръководене и
управление на себе си и другите, вървейки към промяната и
научавайки се да я приемаме с твърдост, поставяйки граници,
упорство, издръжливост, усилия, определяне на приоритети,
отделяне на „житото от сламата“, отстояващ себе си, приемащ
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изборите си, осъзнаващ, изпълняващ, съчетаващ волята, виждащ
общата картина, водеща и осъществяваща интеграция на
изпълнението в широка перспектива. Категорията описва
различните характеристики на ниво изпълнение, които бяха
установени като значими в индивидуална психологическа и
поведенческа среда; като се започне от способността да се промени
средата/обстановката и да се избере и реши по кой път да се поеме,
да се завърши със способността да се упорства в действие, да се
действа и да се водят себе и другите към постигане на
предварително зададените цели и да се прави това, което личността
е успяла да види като една голяма картина. (Costa2005; Gatewood et
al., 1995; Isaacson, 2012; Seibert, Covey, 2013; Sternberg and Wagner,
1986 ). Четирите характеристики тук са:
1. Характеристика на промяната - финализиране, справяне с новото
и различното, организиране и обновяване.
2. Характеристиката на избор - претегляне и измерване, анализ и
изследване на рисковете и шансовете, концесия, отчитане на
различни сценарии и вземане на решения.
3. Характеристиката на самоконтрола - постоянство, сдържаност,
самодисциплина, отдаденост, умереност и забавено
удовлетворение.
4. Характеристиката на активността - проактивност, изпълнение,
практичност, функционалност и инициативност, а не реакция,
правене, действие, изпълнение, мотивиране на едно аз, правене с
вътрешно желание, активиране, самочувствие и смелост,
инициация, изпълнение.

В заключение, квадриархичният модел е утвърдена теория,
демонстрираща четири (следователно квадри) гъвкави,
всеобхватни, психологически, конструктивни характеристики
относно когнитивните, екзекуционно -операционните, социалните и
емоционалните човешки модели.

Проучването демонстрира разнообразие от 19 различни
характеристики, които са класифицирани в четири категории.
Всички тези характеристики могат да представляват
междукултурни познавателни модели на мислене, емоционални
модели и поведенчески модели на индивидите.

В следващите глави е представено емпиричното изследване,
за да се утвърди моделът, което предполага неговото обобщено
определение на модели, които обхващат и характеризират индивида
във външен израз на поведение или вътрешен когнитивен,
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емоционален или психологически израз и подчертават
нестабилната, неподвижна, непоносима същност на това.
Терминология трябва да подобри областта на изследването, за да
включи широк спектър от характеристики и тяхната типология.
Тази глава описва подробно всяка от групите характеристики и
всяка от тях, които са включени в модела.

ГЛАВА 3: ЦЕЛИ, ОБЕКТИ, ХИПОТЕЗА И МЕТОД
3.1 ЦЕЛИ

Целта на изследването е да се изследват всеобхватните
аспекти на личностните характеристики и да се потвърди по
отношение на субективното благосъстояние, измерено чрез
удовлетвореността от живота. Голямата литература, представена по
-горе, показва квадриархичните модели характерни конструкции от
четирите категории характеристики, които обхващат 19
характеристики. Тези производни категории характеристики и
специфични 19 характеристики са описани подробно, представяйки
аспектите на всяка характеристика и на всяка група.

Изследването също така има за цел да изследва връзките
между тези характеристики и категории и техния установен
резултат- субективното благосъстояние като мерки за
удовлетвореност от живота. Той има за цел да провери връзките
между характеристиките и групите, да провери прогнозната
валидност на тези характеристики за удовлетвореността от живота.
Такава индикация може също да докаже валидността на
характеристиките на модела и груповите конструкции и възможна
индикативна ефективност на този конструктивен ефект върху
различни други аспекти. По този начин се посочва възможна
прогнозна валидност на моделните конструкции върху различни
влияния, които трябва да бъдат изследвани, като психично здраве,
физическо здраве, работа, професионални постижения,
емоционален статус, социално-икономически статус, адаптивно
поведение и друго възможно влияние, резултати и проявено
поведение.

Следователно, изследването допълнително хипотезира
връзките между групите характеристики и 19 характеристики,
зададени в специален въпросник и между благосъстоянието,
измерено чрез скалата за удовлетвореност от живота (Diener et al.
1985).
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Като цяло допускаме, че има значителна положителна
връзка между четирите характеристики на моделите и 19
характеристики и между субективното психическо и социално
благополучие. Ние също така предполагаме, че между тях има
положителна връзка по предсказуем начин. Предполагаме, че
интензивността на групите характеристики характеризира
интензивността на субективното благополучие.

3.2 ОСНОВНИ ХИПОТЕЗИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Предполагаме, че има значителна положителна корелация между
характерния резултат на индивида или характеристиката на групата
(категория) и между оценката в благополучие. По-конкретно, по
отношение на четирите категории на модела:
1. Първата хипотеза е, че Търсещите психологически
характеристики са положително свързани с удовлетвореността от
живота. Предполагаме, че индивид с високи резултати в скалата за
търсене на психологически характеристики има висок резултат по
скалата за удовлетвореност от живота. Предполагаме, че индивид с
ниски резултати в скалата за търсене на психологически
характеристики има нисък резултат по скалата за удовлетвореност
от живота.
2. Втората хипотеза е, че психологическите характеристики на
Отношенията са положително свързани с удовлетвореността от
живота. Предполагаме, че индивид с високи резултати в скалата на
психологическите характеристики на отношенията има висок
резултат в скалата за удовлетвореност от живота. Предполагаме, че
индивид с ниски резултати в скалата за психологически
характеристики на отношенията има нисък резултат по скалата за
удовлетвореност от живота.
3. Третата хипотеза е, че психологическите характеристики на
Емоционалното управление са положително свързани с
удовлетвореността от живота. Предполагаме, че индивид с високи
резултати в скалата за психологически характеристики на
емоционалното управление има висок резултат по скалата за
удовлетвореност от живота. Предполагаме, че индивид с ниски
резултати в скалата за психологически характеристики на
емоционалното управление има нисък резултат по скалата за
удовлетвореност от живота.
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4. Четвъртата хипотеза е, че операционно-психологическите
характеристики са положително свързани с удовлетвореността от
живота. Предполагаме, че индивид с високи резултати по скалата на
операционно -психологическите характеристики има висок резултат
по скалата за удовлетвореност от живота. Предполагаме, че
индивид с ниски резултати по скалата на операционно -
психологическите характеристики има нисък резултат по скалата за
удовлетвореност от живота

3.3 ПОСЛЕДВАЩИ ХИПОТЕЗИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Предполагаме, че съществува значителна положителна

връзка между характеристиките на моделите 19 и между
субективното благосъстояние.

По-конкретно, по отношение на всяка от 19 -те
характеристики на модела, ние предполагаме, че специфичните
характеристики на 19 -те обхващат 4-те групи и са положително
свързани с удовлетвореността от живота. Предполагаме, че индивид
с високи резултати във всяка специфична характеристика на 19 -те
има висок резултат по скалата за удовлетвореност от живота.
Предполагаме, че индивид с ниски резултати във всяка специфична
характеристика на 19 -те има нисък резултат по скалата за
удовлетвореност от живота. Тезата подробно описва всяка от 19 -те
хипотези, а именно, за първата хипотеза ще предположим, че
характеристиките на Откритостта са положително свързани с
удовлетвореността от живота. Предполагаме, че индивид с високи
резултати по скалата на откритост има висок резултат по скалата за
удовлетвореност от живота. Предполагаме, че индивид с ниски
резултати в характеристиките на скалата на откритост има нисък
резултат по скалата на удовлетвореността от живота.
3.4 МЕТОДИКА
3.4.1 УЧАСТНИЦИ И ПРОЦЕДУРА

Участниците бяха помолени да попълнят въпросник въз
основа на модела и на удовлетвореността от живота (Diener et all,
1985). Данните от участниците бяха събрани от юли 2020 г. до
ноември 2020 г. Проучването използва извадка от 288 души.
Участниците бяха помолени да попълнят анонимно онлайн
въпросника чрез формуляри в Google или чрез попълване на
въпросник на хартия. Участникът, който попълни формулярите в
Google, беше избран чрез интернет без конкретни характеристики
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на тази грпуа. Участникът, който попълни въпросник на хартиен
носител, беше случайно срещнат на улицата, в магазина за
хранителни стоки и др. Без специфични характеристики на тази
група. Въпросникът беше предназначен за хора, говорещи иврит,
тъй като беше преведен само на иврит. Групата от 288 се състои от
приблизително равен брой мъже (49,3%) и жени (50,7%). Средната
възраст на участниците е 46,1 години (SD = 14,7). Повечето от тях
са с академична степен (67,7%) и са семейни (64,6%). В рамките на
извадката 80,9% са евреи, 15,3% са араби, 2,1% са азиатци.

3.4.2 МЕРКИ
Въпросникът, който беше предоставен на участниците за

попълване, включваше 45 въпроса, в които се задаваха около 5
скали и допълнителни 5 демографски въпроса. Първо бяха
представени 5 -те демографски въпроса. Демографските въпроси се
отнасят към пет променливи: възраст, пол, етническа
принадлежност, семейно положение и степен на образование. 45 -те
въпроса бяха представени след демографските въпроси. 45 -те
въпроса бяха представени в ред, който беше кодиран по методичен
начин. Първият въпрос беше от първата скала на категориите
характеристики (Търсене), вторият въпрос беше от втората скала
(Връзки, петият въпрос беше от петата скала- SWLS (Diener et all,
1985), и отново шестият въпрос беше от първата скала (Търся) и т.н.
Всичките 5 въпроса по скалата, включително SWLS, бяха измерени
по скала на Ликерт от 1-5. : 1 означава „категорично несъгласен“. 3
означава „Нито се съгласявам, нито несъгласен“ и 5 означава
„Категорично съгласен".

40 -те въпроса за класиране на изявленията на 4 -те
независими променливи скали на категориите характеристики са
формирани въз основа на изследването на характеристиките и
техните групи, както е показано в модела. 40 -те въпроса включват
11 въпроса с обратна оценка по скалата на Ликерт. Въпросникът
включваше 40 въпроса за класиране на изявления, които
информират за четирите скали на четирите категории
характеристики. 40 -те въпроса измерват 4 различни скали. Всяка от
четирите скали включваше въпроси относно 4 или 5 подскали.
Всяка подскала включваше 10 въпроса. Например изявление
поставя въпроси като: „Аз често анализирам причините за нещата,
които се случват“ или „Хората често ме смятат за отговорен човек“.
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Зависимата променлива беше измерване чрез въпросник за
удовлетвореност от живота, който служи като въпрос от петата
скала - въпросник за удовлетворение от живота (SWLS; Diener et all,
1985). Този въпросник е широко преведен и използван в много
култури и се оказа високо надежден и валиден (Galanakis et al.,
2016; Kupens et al., 2008, Pavot et al., 1991). Въпросите се отнасят до
различни аспекти на удовлетвореността от живота. Например:
Въпросникът включваше пет въпроса от оригиналната скала.
Например: „В повечето отношения животът ми е близо до моя
идеал“или „Условията на живота ми са отлични."

ГЛАВА 4: РЕЗУЛТАТИ, ДИСКУСИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4.1 Резултати

Надеждността на всяка скала беше оценена с помощта на
алфата на Cronbach, показваща отлична вътрешна
последователност. Проведеният t-тест за полово възпитание и
етнически различия между араби и евреи в зависимост от
променливата скала на удовлетвореността от живота показва, че
мъжете и жените отчитат статистически равни нива на
удовлетвореност от живота. Проведеният t-тест показа различия въз
основа на семейното положение в Скалата за удовлетвореност от
живота, което показва, че женените са по-доволни от живота си.
Анализите на направените отклонения показват, че няма значителни
разлики между възрастовите групи по отношение на
удовлетвореността от живота.

Установено е, че подскалите, които са проектирани да
оценяват различни компоненти на конструкции от по-висок ред
„Търсене“, „Връзки“, „Емоционално управление“ и „Оперативно“,
са свързани. Значителни значими взаимовръзки между четирите
подскали също бяха открити, изчислени чрез анализа на
корелациите на Пирсън.

Предположението, че всички скали са измерения на
всеобхватна конструкция от психологически и поведенчески
модели към живота, както е описано от четирите скали на
квадриархичната теза, се подкрепя от демонстрираните силни
значими корелации.
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За да се изследват хипотезираните връзки между всяка от
независимите и зависимата променливи Удовлетвореност от
живота, бяха направени корелационни анализи и линейна регресия.

Първата хипотеза беше потвърдена. Търсещите
психологически характеристики бяха установени като положително
свързани с удовлетвореността от живота. Резултатите показват, че
всички корелации между всяка от 5 -те характеристики в скалата и
удовлетвореността от живота са значителни, положителни и
варират от умерено до силно. Освен това, за да се провери дали
Търсенето на психологически характеристики предсказва
удовлетвореността от живота, беше проведен линеен регресионен
анализ. Резултатите показват, че четири от петте характеристики са
положително предсказващи удовлетвореността от живота и този
модел обяснява половината от дисперсията, открита в зависимата
променлива. Най-силният предиктор на удовлетвореността от
живота беше характерната цел. Изключената характеристика, която
не допринесе много за линейния модел, беше гъвкавостта.

Втората хипотеза беше потвърдена, доказвайки, че
психологическите характеристики на отношенията са положително
свързани с удовлетвореността от живота. Резултатите също така
показаха, че всички корелации на всяка от 5 -те характеристики на
скалата са установени като значими, положителни и умерени.
Резултатите от регресионния анализ показаха, че четири от петте
характеристики на връзките са положително предсказващи
удовлетвореността от живота и този модел обяснява 46% от
дисперсията на зависимата променлива. Най-силният предиктор на
удовлетвореността от живота беше характерното лидерство.
Изключената от характеристиката на линейния модел е Подкрепа.

Третата хипотеза беше потвърдена, доказвайки, че
психологическите характеристики на емоционалното управление са
положително свързани с удовлетвореността от живота. Резултатите
доказаха, че всичките 5 характеристики на тази скала корелират
умерено до силно с удовлетвореността от живота. Резултатите от
регресионния анализ показаха, че четири от петте характеристики
на емоционалното управление са положително предсказващи
удовлетвореността от живота. Регресионният модел обяснява 62%
от дисперсията на зависимата променлива. Най -силният предиктор
на удовлетворението от живота беше характерната радост.
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Характеристиката на Уравновесеността беше изключена от
линейния модел.

Също така, четвъртата хипотеза беше потвърдена,
демонстрирайки, че операционно-психологическите характеристики
са положително свързани с удовлетвореността от живота.
Резултатите също така показаха, че четирите характеристики са
установени в значителна корелация с удовлетвореността от живота.
Всички корелации бяха положителни и умерени. Резултатите от
регресионния анализ показаха, че и четирите характеристики на
оперативната скала са положително предсказващи
удовлетвореността от живота. Дисперсията на зависимата
променлива, обяснена с регресионния модел, е 47%. Най -силният
предиктор за удовлетвореност от живота беше характерната
активност.

Изследвайки корелационните и причинно-следствените
връзки на четирите скали с удовлетвореност от живота,
резултатите показват, че всички корелации са положителни и и
ясно изразени. Регресионният анализ разкри, че две от скалите -
Емоционално управление и Търсене - значително и положително
прогнозират удовлетвореността от живота. Линейната комбинация
от двете скали обяснява 60% от вариацията. Най-силният
предсказател на удовлетвореността от живота беше скалата за
емоционално управление.

4.2 ДИСКУСИЯ
В това изследване беше обследвана всеобхватната структура

на конструкта на личностните черти, представяйки нова типология
на конструктивни групи, както и връзката между четирите
всеобхватни конструктивни характеристики на личността и
психологическото благополучие. Анализирани бяха способностите
за предсказване на тези четири нови категории и неговите 19
характеристики. Всички представени хипотези бяха подкрепени в
резултатите значително, показващо способността за предсказване
на четирите категории на квадриархичния модел и
благосъстоянието.

Както беше показано, надеждността на всяка скала беше
оценена с помощта на алфата на Кронбах. Наистина всички скали
показват отлична вътрешна консистенция. Следователно осигурява
здрава основа за качеството на основите на скалите. Както беше
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показано, направените тестове и анализи доказаха, че няма
значителни разлики в оценката на удовлетвореността от живота по
отношение на групите в извадката според пол, възраст, етническа
принадлежност и степен на образование. Проведените тестове са
показали разлики, основани на семейното положение в Скалата за
удовлетвореност от живота. Това значително доказа, че семейните
хора са по-доволни от живота си. Тези констатации са в
съответствие с литературата и следователно показват качеството на
пробата. Значителни взаимовръзки бяха открити във всяка
подскала, както и силни значими корелации, открити сред четирите
основни скали.

Като цяло всички хипотези бяха подкрепени от резултатите
от изследването. Доказахме, че съществува значителна
положителна връзка между четирите характеристики на моделите и
19 характеристики и между субективното благосъстояние.
Доказахме, че има положителна връзка между нея по предсказуем
начин въз основа на проведен линеен регресионен анализ. Както се
предполага, интензивността на групите характеристики се
предвижда да предскаже интензивността на субективното
измерване на благосъстоянието.

Както се предполагаше, съществува значителна
положителна връзка между високия характеристичен резултат на
индивида или високия характеристичен резултат от групата
(категорията) и между високия резултат в благосъстоянието. Както
се предполага, има значителна положителна корелация между
ниския характерен резултат на индивида или ниския
характеристичен резултат (категория) и между ниския резултат в
благосъстоянието.

Специално доказахме всяка от четирите категории на
модела, измерена чрез определените въпроси на въпросника, а
благосъстоянието може да се потвърди чрез скалата на
удовлетвореността от живота.

Ограниченията и бъдещите насоки на изследването са били
обсъждани по отношение на обобщението или екстраполацията на
резултатите поради броя на субектите, възрастовия диапазон,
липсата на академична степен, сложни подробности, семейните
хора по отношение на представителността, ограничението на
въпросите за самоотчитане и езикови и етнически проблеми.
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По-нататъшни проучвания могат да потвърдят приложимостта
на моделите в други области. Такива изследвания могат да
структурират основата за разработването на модела, оценката на
надеждността и валидността и могат да служат като стабилна
основа за създаване на проучвания за превенция и интервенция и
професионални преподавателски умения, които могат да помогнат
на тези с ниски характеристики.

В допълнение бихме добавили, че повече изследвания биха
могли да подкрепят типологията, която беше демонстрирана със
силни до средни корелации и възможности за предсказване към
други засегнати аспекти като психопатология, фактори на
психичното здраве, аспекти на физическото здраве, адаптивно
поведение, професионални постижения, постижения на ученици и
студенти, различни професионални организационни аспекти по
отношение на резултатите на служителите, както и удовлетвореност
от живота в други области като изпълнението на кариерата,
удовлетворението от работата, удовлетворението от социалните
връзки, като например във връзка или с членове на семейството по
отношение на модела четири конструкции и или със специфични
характеристики.

Освен това могат да се проведат още проучвания за
разширяване на обхвата на настоящия модел. Той може да изследва
валидността, надеждността и причинно-следствената връзка на
модела в различни популации, по-големи извадки, включително
представителна извадка от различни възрасти, включително деца и
млади възрастни, различни етноси и популации, различни
образователни променливи и оценка на различни други възможни
зависими променливи като психични заболявания, социални връзки,
социално-икономически статус, финансово състояние и различни
други области, които вече споменахме, както и други мерки за
благополучие, щастие, удовлетворение и афективно състояние.

4.3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Направен е анализ на качествен преглед на литературата и

емпиричен количествен анализ, обосноваващ актуалността,
която е надеждна, валидна конструкция от личностни черти,
представяща четири категории модели - квадриархичния модел
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на характеристиката. Моделът установява и потвърждава
разграничаването и утвърждаването на различните типове
характеристики и техните корелации и прогнозна валидност с
удовлетвореността от живота: характеристиките на търсене,
характеристиките на отношенията, характеристиките на
емоционалното управление и оперативните характеристики. Той
е установен във взаимовръзките си и демонстрира, че
структурира твърда конструкция от психологически черти,
която включва 19 характеристики.

• Анализът също така заключава, че конструктивна
характеристика, която се проявява в умствени, когнитивни,
афективни и поведенчески маниери във връзка с търсещите
качества, е добре установена и е предсказващ фактор за
психическото и социално благополучие на индивида.

• Моделът и въпросникът също така завършиха конструкцията на
характеристиките на връзката като типологично разграничение,
което е утвърдено и доказано, че има способност за
предсказване, предвиждайки благополучието въз основа на
характеристиката, включена в тази междуличностна типология
на качествата на чертите.

• Моделът и методологическите инструменти, също
демонстрират предсказващ модел, основан на количествената и
качествената линейна регресия, като заключават, че съществува
устойчива и силна прогнозна сила за набора от характеристики
за емоционално управление, който е валидиран в изследването.

• Моделът предлага устойчиво решение на рамката за анализ на
оперативните характеристики, предлагайки качествен преглед и
емпирични изследвания на количествата като предсказващ
фактор на субективното благосъстояние като мерки със скала на
удовлетвореност от живота по отношение на изпълнителните,
практическите и оперативните характеристики, които бяха ясно
установени теоретично и емпирично.
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Характеристики и диаграма на зависимостите за
облагополучието

Скала за
емоционално
управление
Емоция (0,5)
Радост (0,73)
Баланс (0.52)
Изцеление (0,61)
Приемане (0.66)

Удовлетво-
реност от
живота

Скала на търсене
Анализи (0.53
Отвореност (0.59
Цел (0.64)
Гъвкавост (0.52)
Планиране (0.48)

Скала на връзки
Съвестност (0.49)
Подкрепа (0.52)
Нежност (0.46)

Лидерство (0,56)
Връзка (0.53)

Оперативна скала
Промяна (0.5)
Избор (0.48)
Самоконтрол (0.58)
Активност (0,62)

The image part with relationship ID rId9 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId9 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId9 was not found in the file.

R Square= 0.5

R Square= 0.45

R Square= 0.62

R Square= 0.47

r=0.88

r=0.78

r=0.78

r=0.84

r=0.75

r=0.80
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• Изводът, че предложената методологична рамка и модел служи
като новаторска перспектива за изследване на настоящия
инструмент, модели и теории в сферата на оценката на
личностните черти и намесата, допълваща значително знанията,
формирайки методическа категоризация на характеристиките,
които могат да бъдат използвани за по-нататъшни изследвания
и проучвания, служат като инструмент за диагностична оценка,
метод за оценка на личностните характеристики по отношение
на функционалната ежедневна или професионална оценка, да
бъдат инструмент за създаване на инструменти за интервенция
за преподаване на различни умения на деца, младежи и
възрастни, за да станат по-адаптирани и емоционално
балансирани и доволни. То може също така да бъде практически
приложено и включено в професионални инструменти в много
други сфери, след като бъдат направени допълнителни
проучвания, за да се утвърди директно като надежден
въпросник за характеристики, оценяващ се като предиктор на
други аспекти като психично здраве, физическо здраве,
работоспособност, удовлетвореност от работата и други
аспекти.

IV. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
1. Това изследване допринася за запълване на теоретичната липса
по отношение на фундаменталната таксономия, залегнала в
основата на личностните качества, черти, интелигентност, модели и
теории на психологическите ресурси и силни страни. Той представя
твърда таксономия на основната типология на характеристиките,
която е представена в цялата област на личностните черти и
нейната връзка с благополучието.
2. Освен това, квадриархичният модел, който се формира въз
основа на констатациите, произлезли от обширните академични и
емпирични изследвания, представлява принос към теориите и
моделите, свързани с черти, интелигентност и личностно поле и в
областта на анализа, оценка, превенция и намеса по отношение на
личните характеристики на хората и връзката им с благополучието
и удовлетвореността от живота.
3. Структуриран е нов метод за установяване на характеристики,
свързани с удовлетвореността от живота. Въз основа на
теоретичния и емпиричния обхват беше проведено формиране на
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практически модел и добре утвърден въпросник. Създаден е нов
иновативен модел и практичен инструмент за измерване за оценка
на характеристиките и удовлетвореността от живота. Показването
на значителна теоретична и емпирична основа допринася за
научните знания и инструменти.
4. Практическата приложимост и логическата последователност на
квадриархичния модел и въпросника бяха проверени и одобрени и
беше установена възможността за използването му в областта на
психологическите тестове за оценка на черти и личностни фактори
и дори като анализ на когнитивно-поведенческата психология,
който помага на пациентите да откриват определени
характеристики и групи от характеристики, които най-добре
описват личността, по отношение на миналото, минали събития или
футуристични цели, както и инструмент за оценка на служителите.
5. Въведен е нов подобрен инструмент, който позволява да се
подобри ефективността на измерването на психическото
благополучие и удовлетвореността от живота, представяйки
инструмент за предсказване за изследване на субективното
благосъстояние.
6. Въведен е нов модел за планиране на дисфункционални
характеристики с ниска или висока интензивност или групи от
характеристики, предлагащ структуриран метод за откриване на
доминиращи характеристики с прекалено висока или ниска
интензивност по дисфункционален поведенчески модел или
емоционален, когнитивен начин
7. Предложен е иновативен подход и метод за личностна оценка на
черти, които могат да повлияят на изследването на DSM
измеренията на клиничните, психични и поведенчески разстройства
по отношение на характеристиките и категориите, които са
представени и утвърдени в модела и са свързани с нефункционални
дезадаптивни аспекти на някои психични и поведенчески
разстройства, като добавят към възможните етиологични аспекти
изследването на разстройствата и по-доброто им разбиране и
лечение.
8. В допълнение, квадриархичният модел и въпросник представя
нова психологическа конструкция на полезни практически аспекти
като организационен и управленски инструмент в областта на
заетостта и на работното място; Може да се използва както цяло
или частично при формиране, преразглеждане, промяна, добавяне
или замяна на съществуващи аспекти в мерки като интервюта,
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наблюдения, индивидуални или групови симулации,
психометрични тестове, тестове за оценка на интелигентността и
личността, тестове за откриване на характерни свойства,
филтриране на тестове за тестване на специфични управленски
качества, оценка на работата на работното място, социално-
емоционална оценка в организационна среда, емоционална,
изпълнителна, аналитична, социална оценка на съответни групи и
мениджъри чрез тест за класиране и други техники за планиране,
методи, тестове, оценки и въпросници относно областите на
управление и заетост.
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	ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 
	За всяка от 19 -те характеристики в четирите категории има 
	пълно описание за начина на изразяване на ниското, високото и 
	равновесното ниво на интензивност на характеристиките, както и 
	описание на изявленията, които могат да измерват, съпоставят или 
	посочват тази характеристика:


