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– 
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Димитър А. Галчев 

 

 

 
Резюме. Статията е посветена на изследване на емоционалните реакции при зрително 

възприятие на различни символи в двумерното пространство. Целта e да се открият 

критериите, които са водещи при формиране на съответния избор. Проучването е 

проведено с помощта на авторска анкета с 52 символа, подбрани по различни критерии. 

Всеки символ се оценява чрез Ликертова скала с 5 категории. В анкетата участваха общо 50 

души на възраст от 20-45г. – 21 от мъжки пол и 29 от женски пол. Крайните резултати 

сочат, че най-голямо значение има опит на индивида, чрез който даден символ предизвиква 

асоциации, изразяващи се чрез съответната емоционална реакция на харесване или 

нехаресване. Освен това овалността и симетрията оказват също съществено влияние върху 

харесването, когато изследваното лице няма емоционален опит със съответния символ.  

Ключови думи: символи, емоционална реакция, овалност, симетрия, емоционален опит 

 

Увод в темата 

Психологът и психиатър Карл Густав Юнг (1961) изказва идеята, че в човешкото 

съзнание има унаследени тенденции на поведение, наречени архетипи. Освен това той 

предполага, че определени символи са вродени и са част от т.нар. „колективно 

несъзнавано”. Проверката на последното твърдение стана причина за инициирането на 

настоящето изследване. Оказа се, че заедно с това може да се направи и опит за намиране 

на някакви общи критерии, по които човек несъзнавано реагира с емоция към даден 

символ. Това би допринесло да се доближим повече до разкриването принципа на работа 

на нашето съзнание. 

Символите са съпътствали живота на човечеството още от много древни времена. Те 

предхождат писмеността. Понякога един символ може да има значение, което не може да 

се предаде напълно с думи. Съществува тенденция, че колкото по-древен е той, толкова по-

противоречиви значения му се приписват. Тълкуването му в днешно време е изменено. 

Дори и да не беше така, хората нямаше да могат да го усещат по същия начин, както 

древните, защото нямат тяхната емоционална обвързаност със символа, т.е. нямат техния 

емоционален опит. Това означава, че в днешно време интерпретациите на един древен 

символ и асоциациите, които той предизвиква са съвсем различни. Ето някои примери: 

 

  – „Анкх” – символ на вечния живот и регенерация; 

 

 

– „Звездата на Давид” – „Бог владее и ни защитава от всякъде, от 6-те 

посоки (изток, запад, север, юг, горе, долу)”; 

 

 

    – „Свещен скарабей” – символ на здравето и закрилата от висшите сили; 

 

 

 

   – „Ихтис” – символ на християнството, мистичното прераждане, 

плодородието и изобилието; 
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– „Кръст на апостол Павел” – смърт, болка, унижение и недостойнство пред 

Христос; 

 

 

– „Окото на хор” – защитен символ, закриля и предотвратя злото; 

 

 

 

– „Свастика” – носещ щастие или предвещаващ добро; 

 

 

 

– „Всевиждащото око” – „Божието око”, „Око на провидението”; 

 

 

 

– „Уроборос” – символ на безкрайността; вечен кръговрат и единство на 

противоположностите; на всеки край съответства ново начало във вечно 

циклично повторение. 

 

Това са само малка част от древните символи, които онагледяват контраста между 

посочените по-горе твърдения и реалните асоциации и емоции, които предизвикват у 

човека. Разбира се има и изключения, но те са много малко. Например символът „Ин и Ян” 

и до днес се асоциира с дуалност, баланс и равновесие във вселената. 

 

Метод на изследването 

Реших да потърся дали съществуват фактори, които силно влияят върху вида на емоцията, 

която изпитват хората при среща с различни символи. За целта използвах авторска анкета с 

52 символа, проведена в град Пловдив – в централната му част и в различни квартални 

паркове. Символите са с приблизително еднакъв размер и нямат цвят. Те са подбрани така, 

че да се различават по следните характеристики: яркост, симетрия, овалност, брой отделни 

съставни елементи, честота на използване в ежедневието и епоха на възникване. Те бяха 

подредени така, че да се редуват тези, които са възникнали в древността с тези, които са 

възникнали в по-ново време, като постепенно се увеличава броят на съставните им 

елементи. 

С анкетата събрах данни „избор по предпочитание” чрез метода на последователните 

категории. Използвана беше Ликертова скала със следните 5 възможни категории: „хич не 

ми харесва”, „по-скоро не ми харесва”, „хем ми харесва, хем не ми харесва”, „по-скоро ми 

харесва” и „много ми харесва”. На всеки участник преди да започне с попълването, му 

беше разяснявано, че целта на анкетата е да се определи степента на харесване на 

различните символи от древността до наше време. Подробно разяснение с примери беше 

давано на анкетираните относно смисъла на всеки възможен отговор. За категорията „хем 

ми харесва, хем не ми харесва” им се казваше, че се избира, когато имат смесени емоции 

или нямат никакво отношение. Освен това бяха помолени, да не разсъждават за значението 

на символа, когато го погледнат, а да се опитат да изразят първоначалното интуитивно 

чувство, което възниква у тях при вида му, чрез една от категориите в скалата. По време на 

попълването на анкетата и след това, някои от участниците в изследването свободно 

говореха за асоциациите, които възникват в тях при определени символи. Макар това да не 

беше изисквано от тях, то ми послужи за по-добрия анализ на резултатите. 
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В анкетата взеха участие общо 50 изследвани лица на възраст от 20-45г. – 21 от мъжки пол 

и 29 от женски пол. Всички те не принадлежат към конкретна група хора, не се познават и 

не могат да се категоризират по някакъв общ признак, освен пол. 

Изследването протече на два етапа. В първия (първично изследване) бяха анкетирани 24 

души – 13 мъже и 11 жени. Във втория (крайно изследване) – общият брой достигна 50 

души, като 21 са мъже и 29 са жени. Целта на този подход беше да се види до каква степен 

тенденциите, установени при първоначалния анализ, се запазват в крайния резултат. 

Групата символи, които подбрах за анкетата е следата: 

 

 

 

                                                
 

                                                 
 

                                                 
 

                                              
 

                                               
 

                                                 
 

                                    
 

Фиг. 1. Подредба на групата символи в проведената анкета. 

 

Където последователността им се определя от подредбата: отгоре – надолу в колона и 

отляво – надясно за всяка колона. Символите умишлено не бяха номерирани, за да се 

избегне вероятността съответното число да се окаже фактор, от който да зависи 

емоционалния отклик. Очакванията ми преди провеждането на изследването бяха, че ще се 

получи силно изразена зависимост между броя съставни елементи и степента на харесване. 

Мислех, че колкото „по-сложен” е символът, толкова повече ще се доближава до 

физическата реалност и така ще бъде по-харесван. Другият резултат, който смятах, че ще се 

получи е опровергаване на идеята, че съществуват вродени колективни символи, 

използвайки епохата на възникване като основание за оборването на това твърдение. 

Любопитно беше и кои ще бъдат най-харесваните и най-нехаресваните. Очаквах най-

позитивна емоция да предизвиква „дървото на живота” (където това е единият от многото 

начини за представянето му), а най-негативна – „череп и кости” (предупреждаващ за 

смъртна опасност). 
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При първичното изследване броят на мъжете е с 2 повече от този на жените, което 

означава, че в случая мъжете са с 8,3% повече от жените. След провеждането на 

първичното изследване, основавайки се на теорията на данните на Клайд Кумбс (1964), 

чрез скалиране по метода на Ликертовите скали, се получи следният латентен континуум 

на дадената група символи: 

 

 

                                      
 

                                           
 

                              
 

                                    
 

                                     
 

                                 
 

                                  
 

Фиг. 2. Подредба на групата символи в първичното изследване. 

 

Където подредбата на символите следва от най-нехаресваните към най-харесваните. 

        – обозначаване границите на категориите върху получения континуум 

 

След проведения анализ на получения резултат, относно символите, които не се асоциират 

с нищо от участниците в анкетата, установих следните тенденции: 

– Яркостта (осветеността) на символите не влияе съществено върху подредбата. 

Доказателство са символите с приблизително еднаква яркост, които се намират на 

противоположните краища на континуума. Това е валидно и за тези, които не се асоциират 

от участниците с нищо конкретно. 

– Броят на отделните съставни елементи в символа не влияе съществено върху подредбата. 

Доказателство са символите с приблизително еднакъв брой елементи в тях, които се 

намират на противоположните краища на континуума. Това е валидно и за тези, които не се 

асоциират от участниците с нищо конкретно. 

– Честотата на използване на символа в ежедневието не влияе съществено върху 

подредбата. Доказателство е наличието на много символи върху целия континуум, които се 

намират близко един до друг въпреки различната си честота на използване в ежедневието. 

Това е валидно и за тези, които не се асоциират от участниците с нищо конкретно. 



5 

 

– Епохата на възникване на символа не влияе съществено върху подредбата. Доказателство 

е наличието на много символи върху целия континуум, които се намират близко един до 

друг въпреки различното време на възникване. Това е валидно и за тези, които не се 

асоциират от участниците с нищо конкретно. 

– Опитът на индивида, чрез който даден символ предизвиква съзнавани или несъзнавани 

асоциации оказва най-силно влияние върху подредбата. Получават се заучени емоционални 

реакции на харесване или нехаресване. Пример за това е най-предпочитаният символ – 

„сол-ключ”. Към тази група спадат много от дадените символи, като за всяко изследвано 

лице наборът от тях може да се различава, но съществуват и някои колективни (общи) 

символи, на които повечето хора реагират сравнително еднакво. Това се обуславя от 

приблизително сходния емоционален опит на индивидите като цяло, също и на жените и 

мъжете поотделно. А какво става със символите, които не принадлежат към тази 

категория? Т.е. как те се подреждат от хората, които не са емоционално свързани с тях? 

– Степента на симетрия оказва съществено влияние върху подредбата на символите, които 

не се асоциират с нищо. Доказателство за това са резултатите, които като цяло показват, че 

симетричните символи, които не се асоциират с нищо, са по-харесвани от асиметричните. 

– Степента на овалност оказва съществено влияние върху подредбата на символите, които 

не се асоциират с нищо. Доказателство за това са резултатите, които като цяло показват, че 

овалните символи, които не се асоциират с нищо, са по-харесвани от острите. 

При крайното изследване броят на жените е с 8 повече от този на мъжете, което означава, 

че в случая жените са с 16% повече от мъжете. След провеждането на крайното изследване, 

основавайки се на теорията на данните на Клайд Кумбс (1964), чрез скалиране по метода 

на Ликертовите скали, се получи следният латентен континуум на дадената група символи: 

 

                                      
 

                                          
 

                                                    
 

                                  
 

                                      
 

                                
 

                          
 

Фиг. 3. Подредба на групата символи в крайното изследване. 



6 

 

При съпоставяне на първичното изследване с крайното, се установи, че като цяло няма 

значителна промяна в подредбата на символите, особено в двата края на континуума, 

където няма почти никаква разлика. Под „значителна промяна” в подредбата се има 

предвид изместването на символа назад (към нехаресване) или напред (към харесване) с 

повече от 10 позиции върху континуума. Това е сигурен знак за наличието на особени 

тенденции и зависимости при изразяването на предпочитанието на анкетираните към 

групата символи. Т.е. получената подредба не е случайна и следва да се запази с 

увеличаването на броя изследвани лица. Значителна промяна в позицията се получи само 

при следните четири символа: 

 

 

– „Фаравахар”. Позицията на този символ се е изменила с 11 места назад. 

 

 

   – „Огледалото на Венера” – изместване с 12 позиции напред. 

 

 

– „Звездата на Давид” – изместване с 18 позиции напред. 

 

 

– „Параграф” – изместване с 11 позиции напред. 

 

Тази промяна е обусловена от разликата в съотношението мъже – жени при първичното и 

крайното изследване. Поради по-големия си брой, жените значително са повлияли върху 

подредбата в крайното изследване на тези символи. В първичното – мъжете са с 8,3% 

повече от жените, а в крайното – жените са с 16% повече от мъжете. Получава се общо 

увеличаване на броя на жените в крайното изследване с 24,3%. 

Символите, с които хората не са емоционално свързани чрез своя опит, нямат съществено 

изменение в позициите си. Следователно тук най-вече степента на овалност и симетрия, 

както предположихме по-горе, може би определят къде ще се разположат върху дадения 

континуум: 

 

    
Фиг. 4. Приблизително влияние на степента на симетрия и овалност върху харесването. 
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Предполага се, че ако бяха подбрани само символи, които не са свързани по никакъв начин 

с опита на индивидите, а се различават само по степента си на овалност и симетрия щеше 

да се прояви напълно изразена закономерност. В крайния резултат щеше да се получи 

континуум, започващ с асиметричните и остри символи и завършващ със симетричните и 

обли, като плавно се преминава от едните към другите. От това твърдение следва, че ако се 

вземе наличната група символи, с които сме провели изследването и се оценят и подредят 

по тяхната степен на симетрия и овалност, ще се получи редица, която можем да 

използваме за анализиране на данните. Тази редица би трябвало да съответства в голяма 

степен на психологическия несъзнаван континуум на групата символи в индивидите. Този 

континуум ще е неповлиян от емоционалния опита на изследваните лица. Той ще се нарича 

„несъзнаван континуум”, за да може да се разграничава от получения в изследването общ 

психологически континуум, в който участват и символите, с които изследваните лица имат 

емоционален опит. Ако се намери този несъзнаван континуум за дадената група символи, 

ще може да се направи сравнение между него и общия психологически континуум. Така ще 

се откроят символите, които съзнавано или несъзнавано са емоционално са свързани с 

изследваните лица. При подходящ анализ на получените данни, ще могат да се правят 

заключения относно личността и житейския опита на анкетираните. Как да намерим този 

несъзнаван континуум на дадената група символи? 

Понеже не е наличен математически инструмент за реално определяне на степента на 

симетрия и овалност, бяха направени следните допускания и стъпки: 

– Събрани са данни „единичен стимул” относно симетричността на символите чрез закона 

за категориалните съждения и метода на сортиране – метод на последователните 

интервали, използвайки същата анкета със същия набор и последователност от символи. 

Използвана беше Ликертова скала със следните 5 възможни категории: „асиметричен е”, 

„по-скоро е асиметричен”, „нито е асиметричен, нито е симетричен”, „по-скоро е 

симетричен” и „симетричен е”.  Изследваните лица са инженери – 13 мъже с афинитет към 

математиката, на възраст между 30 и 50 години. Получи се континуумът „симетричност” на 

символите, които се движат от асиметрични към симетрични. 

– Събрани са данни „единичен стимул” относно овалността на символите чрез закона за 

категориалните съждения и метода на сортиране – метод на последователните интервали, 

използвайки същата анкета със същия набор и последователност от символи. Използвана 

беше Ликертова скала със следните 5 възможни категории: „остър е”, „по-скоро е остър”, 

„нито е остър, нито е овален”, „по-скоро е овален” и „овален е”.  Изследваните лица са 

инженери – 13 мъже с афинитет към математиката, на възраст между 30 и 50 години. 

Получи се континуумът „овалност” на символите, които се движат от остри към овални. 

– Поради липса на категорични данни коя от двете характеристики е с по-голяма тежест за 

харесването на даден символ – симетрията или овалността, беше направено допускането, че 

и двете са с приблизително еднаква тежест. 

– На всеки символ беше приписано число, което се получава като средноаритметично от 

позициите му в двата континуума „симетричност” и „овалност”. След това символите бяха 

сортирани по възходящ ред на приписаните им числа. 

– Направи се допускането, че получената редица съответства до голяма степен на търсения 

„несъзнаван континуум”. 

Ако беше наличен подходящия математически инструмент за определяне на степента на 

овалност и симетрия на символите и ако се знаеше кое има по-голяма тежест за 

харесването, то несъзнавания континуум пак щеше да е приблизителен. Това се налага, 

защото не се отчитат факторите, които макар и да не влияят съществено, са „част от 

уравнението”. Ако някой от тях е силно изразен, той може значително да промени 

позицията на символа в континуума. 

Въпреки всички срещнати трудности, събраните данни  и направените анализи показват, че 

с допусканията по-горе може да се приеме, че полученият несъзнаван континуум на 
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групата символи практически съответства на реалния несъзнаван континуум за тях и може 

да се използва в изследването: 

 

                                   
 

                                     
 

                                      
 

                            
 

                                      
 

                             
 

                                    
 

Фиг. 5. Подредба на несъзнавания континуум за групата символи. 

 

При сравнение между несъзнавания континуум и общия психологически континуум от 

крайното изследване, се установи, че има значителна промяна в подредбата на някои 

символи. Под „значителна промяна” се има предвид изместването на символа назад (към 

нехаресване) или напред (към харесване) с повече от 10 позиции върху континуума. По 

този начин ще се откроят едната част от символите, с които изследваните лица имат 

емоционален опит. Това не означава, че всички други, които не са си променили 

значително подредбата, не са емоционално обвързани с анкетираните. За тях съществуват и 

двете възможности. Затова няма да ги разглеждаме. Интерес представляват само тези 

символи, които значително са се откроили: 

 

 

– „Ипсилон с две хасти”. Позицията на този символ се е изменила с 11 места 

напред. Асоциира се от анкетираните с прабългари, патриотизъм. 

 

– „Кръст”. Позицията на този символ се е изменила с 18 места напред. Асоциира се 

от анкетираните с християнство, Христос, духовност, гроб, смърт. 

 

 

– „Символ на мира”. Позицията на този символ се е изменила с 12 места напред. 

Асоциира се от анкетираните с емблемата на „мерцедес”. 
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 – „Полумесец”. Позицията на този символ се е изменила с 12 места напред. 

Асоциира се от анкетираните с астрология, нощен пейзаж, романтика, ислям. 

 

 

– „Долар”. Позицията на този символ се е изменила с 16 места напред. Асоциира се 

от анкетираните с пари, богатство, власт, Америка, САЩ. 

 

– „Окото на Хор”. Позицията на този символ се е изменила с 21 места напред. 

Асоциира се от анкетираните с египтология, древност, тайни, познание. 

 

 

– „Пика”. Позицията на този символ се е изменила с 16 места напред. Асоциира се от 

анкетираните с игра на карти, обърнато сърце – обич и любов. 

 

 

– Позицията на този символ се е изменила с 11 места назад. Асоциира се от 

анкетираните мъже с нещо женствено. 

 

 

– „Авторско право”. Позицията на този символ се е изменила с 14 места назад. 

 

 

– „Череп и кости”. Позицията на този символ се е изменила с 17 места назад. 

Асоциира се от анкетираните със смърт, рокери, някои жанрове музика. 

 

 

– „Ом”. Позицията на този символ се е изменила с 11 места напред. Асоциира се от 

анкетираните с източна мъдрост, духовност, медитация, йероглиф. 

 

 

– „Диамант”. Позицията на този символ се е изменила с 16 места напред. Асоциира се 

от анкетираните с богатство, разкош, охолство, лукс. 

 

 

– „Окръжност”. Позицията на този символ се е изменила с 18 места назад. 

 

 

– „Кадуцей”. Позицията на този символ се е изменила с 12 места назад. Асоциира се от 

    анкетираните с меч, орел, сокол. 

 

 

– „Уроборос”. Позицията на този символ се е изменила с 18 места назад. 

 

 

 

– Позицията на този символ се е изменила с 19 места назад. 

 

 

 

– „Спирала”. Позицията на този символ се е изменила с 12 места назад. 
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Относно символите в двете крайности на общия психологически континуум: 

 

 

– Това е най-нехаресваният символ, т.е. предизвиква най-често негативни емоции. 

Не притежава никаква симетрия и овалност. Освен това анкетираните нямат 

            емоционален опит с него. 

 

 

– „Сол – ключ”. Това е най-харесваният символ, т.е. предизвиква най-често позитивни 

емоции. Притежава известна степен на симетрия и овалност. Асоциира се от 

        анкетираните с музиката, удоволствието и доброто настроение. 

 

Следващият етап от изследването беше да се разделят и анализират резултатите от 

анкетирането за мъжете и жените поотделно. По този начин може да се прави сравнение 

между емоционалния им опит. В това отношение може да се търсят разлики между 

отделния индивид и групата лица от съответния пол. 

 

                              
 

                                                      
 

                                            
 

                                             
 

                                                  
 

                                              
 

                                         
 

Фиг. 6. Подредба на групата символи в крайното изследване спрямо жените. 

 

При сравнение между несъзнавания континуум и този на жените, се установи, че има 

значителна промяна в подредбата на следните символи: 

 

– „Ипсилон с две хасти”. Позицията на този символ се е изменила с 11 места напред. 
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    – „Кръст”. Позицията на този символ се е изменила с 16 места напред. 

 

 

– „Символ на мира”. Позицията на този символ се е изменила с 16 места напред. 

 

 

 

   – „Полумесец”. Позицията на този символ се е изменила с 21 места напред.  

 

 

    – „Долар”. Позицията на този символ се е изменила с 14 места напред. 

 

 

    – „Окото на Хор”. Позицията на този символ се е изменила с 17 места напред.  

 

 

  – „Пика”. Позицията на този символ се е изменила с 11 места напред. 

 

 

 

  – „Авторско право”. Позицията на този символ се е изменила с 12 места назад. 

 

 

      – „Череп и кости”. Позицията на този символ се е изменила с 17 места назад. 

 

 

 

    – „Всевиждащото око”. Позицията на този символ се е изменила с 11 места напред. 

  Асоциира се от анкетираните с пирамида, слънце, египтология, тайни общества, 

             древност, загадки, познание. 

 

 

      – „Диамант”. Позицията на този символ се е изменила с 15 места напред. 

 

 

 

        – „Окръжност”. Позицията на този символ се е изменила с 14 места назад. 

 

 

       – „Свещен скарабей”. Позицията на този символ се е изменила с 14 места назад. 

      Асоциира се от анкетираните с египтология, тайни, загадки, миризливка. 

 

 

       – „Уроборос”. Позицията на този символ се е изменила с 21 места назад. 

 

 

       – Позицията на този символ се е изменила с 17 места назад. 

 

 

 

     – „Спатия”. Позицията на този символ се е изменила с 12 места назад. 
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     – „Спирала”. Позицията на този символ се е изменила с 12 места назад. 

 

 

Чрез получените резултати може да се направи обобщена характеристика на анкетираните 

жени като цяло: Повечето от тях почитат църквата и християнските ценности. Харесват 

парите и материалните придобивки. Много харесват да бъдат сред лукс и разкош. 

Предпочитат романтичния пейзаж и обстановка. Проявяват известна заинтересованост към 

мистицизма на древен Египет, което се дължи повече на т.нар. женско любопитство, т.е. 

биха обърнали внимание на тайните и загадките, с които се сблъскват. Любовта е много 

важна за тях и по-точно – характерът на любовните връзки. Жените не харесват 

еднообразието, рутината и елементарните неща, но и не обичат прекалено сложните и 

оплетени проблематики. Те като цяло се страхуват от смъртта и не харесват буболечките. В 

сравнение с мъжете, те не са толкова запалени по игрите на карти. 

Подредбата на групата символи в крайното изследване спрямо мъжете е следната: 

 

                                          
 

                                                       
 

                                                         
 

                                                  
 

                                           
 

                                          
 

                                  
Фиг. 7. Подредба на групата символи в крайното изследване спрямо мъжете. 

 

При сравнение между несъзнавания континуум и този на мъжете, се установи, че има 

значителна промяна в подредбата на следните символи: 

 

 

– „USB”. Позицията на този символ се е изменила с 22 места напред. Асоциира се от 

анкетираните с компютърните технологии. 
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– „Ипсилон с две хасти”. Позицията на този символ се е изменила с 18 места напред. 

 

 

 – „Кръст”. Позицията на този символ се е изменила с 26 места напред. 

 

 

 – „Долар”. Позицията на този символ се е изменила с 24 места напред. 

 

 

– „Змия”. Позицията на този символ се е изменила с 20 места напред. Асоциира се 

от анкетираните с активност, доминиране, надмощие, респект. 

 

 

– „Фаравахар”. Позицията на този символ се е изменила с 24 места напред. 

Асоциира се от анкетираните с орел, сокол, доминиране, древност, египтология, 

              тайни, загадки, възвишеност. 

 

   – „Окото на Хор”. Позицията на този символ се е изменила с 24 места напред.  

 

 

 – „Пика”. Позицията на този символ се е изменила с 25 места напред. 

 

 

   – Позицията на този символ се е изменила с 17 места назад. 

 

 

 

  – „Авторско право”. Позицията на този символ се е изменила с 17 места назад. 

 

 

 

 – Позицията на този символ се е изменила с 13 места назад. Асоциира се от 

анкетираните с нещо женствено, вид плетка, гоблен. 

 

 

 – „Диамант”. Позицията на този символ се е изменила с 17 места напред. 

 

 

     – „Окръжност”. Позицията на този символ се е изменила с 20 места назад. 

 

 

     – „Кадуцей”. Позицията на този символ се е изменила с 15 места назад. 

  

 

    – „Уроборос”. Позицията на този символ се е изменила с 11 места назад. 

 

 

    – Позицията на този символ се е изменила с 20 места назад. 
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     – Позицията на този символ се е изменила с 13 места назад. Асоциира се от 

    анкетираните с нещо женствено. 

 

 

     – Позицията на този символ се е изменила с 22 места назад. Асоциира се от 

    анкетираните с нещо женствено. 

 

 

  – „Параграф”. Позицията на този символ се е изменила с 30 места назад. Асоциира 

се от   анкетираните с нещо женствено, вид плетка. 

 

 

    – „Цветето на живота”. Позицията на този символ се е изменила с 30 места назад. 

   Асоциира се от   анкетираните с нещо женствено, вид плетка, гоблен. 

 

Чрез получените резултати може да се направи обобщена характеристика на анкетираните 

мъже като цяло. Повечето от тях харесват да седят пред компютъра. Обичат да слушат за 

славното българско минало. Одобряват и уважават християнската вяра и традиции. Много 

обичат парите, материалните придобивки, лукса и разкоша. Харесва им да са активни, да 

доминират и да вдъхват респект. За тях е удоволствие да изследват древното познание и да 

търсят отговори на изначалните загадки. Тайнствените неща ги привличат до голяма 

степен. Като цяло харесват игрите с карти. Мъжете не си падат толкова много по 

елементарните и по-простички неща. Изключително внимателни и резервирани са към това 

да не проявят случайно „женски” черти, т.е. имат някакъв изграден комплекс в това 

отношение. 

При сравнение между континуума на жените и този на мъжете, се установи, че има 

значителна промяна в подредбата на следните символи: 

 

 

      – Жените се колебаят, а мъжете не го харесват. Разлика 12 позиции. 

 

 

    – Жените го харесват повече от мъжете. Разлика 22 позиции. 

 

 

     – Жените го харесват повече от мъжете. Разлика 20 позиции. 

 

 

 

– Жените го харесват много повече от мъжете. Разлика 24 позиции. 

 

 

 – Жените го харесват повече от мъжете. Разлика 16 позиции. 

 

 

 

  – Жените го харесват много повече от мъжете. Разлика 24 позиции. 
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  – Жените го харесват повече от мъжете. Разлика 17 позиции. 

 

 

 

– „Пентаграм”. Жените го харесват повече от мъжете. Разлика 13 позиции. 

 

 

– „Звездата на Давид”. Жените го харесват повече от мъжете. Разлика 15 позиции. 

 

 

– Жените по-скоро не го харесват, а мъжете го харесват. Разлика 21 позиции. 

 

 

  – „Рециклиране”. Жените по-скоро не го харесват, а мъжете го харесват. Разлика 16 

позиции. 

 

 

– Жените го харесват повече от мъжете. Разлика 13 позиции. 

 

 

– Жените по-скоро не го харесват, а мъжете много го харесват. Разлика 27 позиции. 

 

 

 

– Жените се колебаят, а мъжете много го харесват. Разлика 20 позиции. 

 

 

 

– Жените се колебаят, а мъжете много го харесват. Разлика 21 позиции. 

 

 

– Мъжете го харесват повече от жените. Разлика 14 позиции. 

 

 

   – Мъжете го харесват повече от жените. Разлика 14 позиции. 

 

 

   – „Кльомба”. Мъжете го харесват много повече от жените. Разлика 17 позиции. 

 

 

 

В следствие на анализа на получените резултати, се стигна до заключения, касаещи 

разликите между мъжете и жените по отношение на анкетата: 

– При жените се получават сравнително по-изразени категориални граници. 

– Мъжете сякаш нямат смесени чувства или липса на отношение, отговарящи на 

категорията „хем ми харесва, хем не ми харесва”. Те вероятно интерпретират това 

емоционално състояние повече като харесване. По този начин избягват пасивността и 

предприемат да рискуват. Това е типично мъжко поведение, основано на крайностите. 

– Мъжете притежават особено мнение относно женствеността. Те се стремят да не 

проявяват приетите за „женски” черти, предпочитания, възгледи, модели на поведение. По 

този начин те донякъде се противопоставят на своята „анима” (Юнг, 1961). Това поведение 
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най-вероятно се дължи на обучението още от ранно детство, когато започват да се 

изграждат критерии и категории кое е мъжко и кое е женско. 

– Жените повече държат на романтиката; 

– Мъжете имат много по-силен афинитет към компютърните технологии; 

– За мъжете е изключително ценно и хубаво да бъдат активни, да доминират и да вдъхват 

респект, докато за жените това не е важно; 

– Полярността мъжественост–женственост се проявява много добре в резултатите от 

проведената анкета; 

– Мъжете обичат игрите на карти повече от жените; 

– Жените проявяват страх, погнуса и негативно отношение към влечугите и буболечките. 

Следващият етап от изследването е анализиране и оценка на всяка анкета по отделно на 

базата на получените дотук резултати. 

 

Изводи и предложения 

След провеждането на изследването и цялостния анализ, не се потвърди тезата, че 

определени символи са вродени и са част от т.нар. „колективно несъзнавано”. Вместо това, 

основавайки се на резултатите от проучването, се предположи съществуването на 

несъзнаван континуум, който се образува чрез подредбата на символите по симетрия и 

овалност. При сравнението на този хипотетичен континуум с реалния, който е получен чрез 

изследването, се откриха редица тенденции и закономерности, показващи емоционалния 

опит на анкетираните. Накрая данните бяха анализирани като се направи разграничение по 

критерия пол на участниците. Така успяха да се откроят големи различия в емоционалния 

опит между мъжете и жените по отношение на харесването на отделните символи. 

Интерпретацията на тези различия беше осъществена чрез асоциациите, които правят 

изследваните лица, при вида на даден символ. 

По-голямата част от психологическите въпросници за изследване на личностови черти са 

зависими от самооценката на индивидите, което влияе върху обективността. В настоящия 

тип изследване този фактор до голяма степен е елиминиран. Първо – анкетираните 

отговарят по инстинкт чрез определяне на емоцията си на харесване или нехаресване. 

Второ – те не знаят как отговарят повечето, т.е. как трябва да се отговаря, за да попаднат в 

„нормалните” средни стойности за изследването. 

От цялото изследване най-голямо внимание привлича много силно изразената полярност 

мъжественост–женственост. На какво се дължи това? До каква степен влияят генетичната 

наследственост и социалното обкръжение? Тези въпроси могат да бъдат обект на бъдещи 

изследвания. 

 

Заключение и препоръки 
Статията предложи подробен анализ върху степента на харесване на множество различни 

символи, като основната цел бе да се провери дали съществуват някакви тенденции и 

закономерности относно извършването на този процес. Другата цел бе да се провери дали 

определени символи са вродени т.е. образът им генетично се предава от поколение на 

поколение в съзнанието. Отговорите в анкетата, в която символите умишлено бяха 

подредени така, че да се редуват древните с новите сочат, че няма основание да се считат 

някои символи за вродени. Те биват харесвани основно по три критерия: Първо – 

положителния емоционален опит на индивида със съответния символ, второ – 

симетрията на символа и трето – овалността му. 
Статията предлага и начин за изследване работата на човешкото съзнание. Използваната 

авторска анкета може да послужи за изучаване на емоционалния опит на индивида. Освен 

това може да се използва като основа за разработка на специално подбрани и 

структурирани символни анкети. Другото направление, по което може да се работи и 

доразвива, е оценяването на симетрията и овалността на символите чрез събиране на данни 

„избор по предпочитание”, като средство за изследване на несъзнаваните процеси в мозъка. 
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