
Новият мъж е самоуверен, социален и послушен 

Как личностните характеристики на населението се променят в продължение на 

десетилетия? 

Едно проучване дава следната информация за мъжете: те все по-често откликват на 

нуждите на икономиката и вероятно на жените. 

Тъй като хората стават все по-умни, не са в състояние да го проумеят, но в 

действителност е така. От десетилетия при всяка генерация средният коефициент 

на интелигентност се покачва, което често се е доказвало от много изследователи 

на индустриалните общества. Тази тенденция се характеризира като ефекта на 

Флин – на името на новозеландския учен Джеймс Р. Флин, който пръв го е открил 

през 1984 година. 

Не е за пренебрегване, че в крайна сметка интелигентността е един от факторите за 

успех в живота: като се започне от нивото на образование, което се отразява и на 

доходите на по-късен етап. Но доскоро беше неизвестно как стои въпросът с другите 

способности и качества на характера, които допринасят за това. 

Психолози и икономисти вече са направили изследвания във Финландия на мъже, 

родени между 1962-1976г. Екипът, ръководен от МатиСарвимакикъм университета 

„Алто“ в Хелзинки,е анализирал личността на финландските мъже, повикани за 

военна служба, се съобщава в списание "PNAS". 

Тенденция към подобряване характеристиките на личността 

Резултатът от изследването показва, чесъществува възходяща тенденция дори и 

при други личностни характеристики, освен при интелигентността. Според 

проучването младите мъже все повече развиват личностни черти, необходими 

преди всичко в икономиката – самосъзнание, социални компетенции и лидерски 

умения. 

„Ние откриваме ефекта на Флин при личността, а именно увеличение в дългосрочен 

план на личностните качества, обвързани с по-високите доходи“ - пишат 

изследователите в своето заключение. Те са се възползвали от факта, че 

финландските въоръжени сили подлагат всички донаборници на личностен тест, за 

да определят подходящите кандидати за военна кариера. 

По-умни от своите братя и сестри ли са първородните деца? 

Това е заключението от проучване, проведено от университета в Единбург. 

Коефициентът на интелигентност намалява от дете на дете съответно с 1.5 точки. 

Във Финландия мъжете на възраст между 18 и 30 години трябва да отслужат военна 

или гражданска служба. Тъй като след 15 години изпитните условия са се 

променили, изследователите са се концентрирали върху родените в интервала 

1962-1976г., общо 419,523 мъже.Оценя се всяка черта на характера 

надонаборниците, като се взема предвид тяхното становище по приблизително 25 

въпроса. 

Социалният фон влияе с около една трета върху тенденцията 



В резултат на това всяка година се увеличават средните стойности за 

„самоувереност“, „социална компетенция“ и „умение за лидерство“, но успоредно с 

тях нагоре се придвижват и тези за „мотивация“ и „подчинение“. Единствено по 

отношение на мъжествеността не се проявява възходяща тенденция. Като цяло 

може да се обобщи, че мъжете са станали по-търпеливи, съответно социално по-

приспособими и по-склонни към натоварвания в живота. 

Това би се харесало не само на икономиката, но и на всички останали, които 

ежедневно взаимодействат с тях, на партньорките и дори на децата им. При 

оценката на личностните качества изследователите вземат предвид също така и 

белезите на фамилна основа, които биха могли да повлияят на способностите, 

например доходи на родителите, братя и сестри, произход – от селски или от 

градски райони. Всички тези фактори на заден план обясняват обаче само донякъде, 

защо мъжете стават социално все по-компетентни и по-послушни. 

За проф. д-р Роман Осински от университета в Оснабрюк методологията на 

изследването е правилна, но броят на участниците е много по-важен. Според 

неговите виждания въпросникът е малко едностранчив. Той твърди, че остават 

незасегнати множество области, които изграждат личността на хората. 

Психоложката Юли Шпехт от Хумболт-университета в Берлин счита записа от данни 

за изключително ценен. От дълги години насам фактически не съществуват 

проучвания за измерване на личностните черти. 

Превод от немски: Зоя Господинова 

По материали от www.welt.de 

https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article165252190/Der-neue-Mann-ist-

selbstbewusst-sozial-und-gehorsam.html 

DerneueMannistselbstbewusst, sozialundgehorsam 

WieverändernsichPersönlichkeitseigenschafteninderBevölkerungüberJahrzehnte? 

EineStudieergibtfürMänner: SieentsprechenzunehmenddenWünschenderWirtschaft – 

undwohlauchderFrauen. 

DassdieMenschenimmerschlauerwerden, magfürvielenichtunmittelbareinleuchten, 

tatsächlichistesaberso. 

SeitJahrzehntensteigtmitjederGenerationinderBevölkerungdermittlere IQ an, 

wievieleForscherfürIndustrienationenmehrfachbelegenkonnten. DieserTrendwirdalsFlynn-

Effektbezeichnet – weilderneuseeländischeWissenschaftlerJames R. Flynnihn 1984 

alsErstesentdeckte. 

Daszuwissenistnichtunwichtig, schließlichistIntelligenzeinerderFaktoren, 

derdenLebenserfolgmaßgeblichmitsteuert: 

dasBildungsniveauetwaunddamitauchdasspätereEinkommen. 

WieesmitanderenFähigkeitenoderPersönlichkeitseigenschaftenaussieht, 

diedenLebenserfolgebensomitprägen, warbisherabernahezuunbekannt. 

PsychologenundWirtschaftswissenschaftlerhabendasnunbeifinnischenMännernderGeburts

jahrgänge 1962 bis 1976 untersucht. DasTeamumMattiSarvimäkivonderAalto-



UniversitätinHelsinkihatPersönlichkeitstestsfinnischerWehrpflichtigerausgewertet, wieer im 

Fachjournal „PNAS“ berichtet. 

EinAufwärtstrendinderPersönlichkeit 

DasErgebnisderForscher: 

AuchbeianderenPersönlichkeitseigenschaftengibteseinenAufwärtstrendähnlichdembeiderI

ntelligenz. 

JungeMännerentwickelnderStudiezufolgealsozunehmendPersönlichkeitsmerkmale, 

dievoralleminderWirtschafterwünschtsind – etwaSelbstbewusstsein, 

sozialeKompetenzundFührungsbereitschaft. 

„WirfindeneinenFlynn-EffektfürdiePersönlichkeit – 

dasheißteinenlangfristigenAnstiegjenerPersönlichkeitsmerkmale, 

diemithöherenEinkommenverbundensind“, schreibendieWissenschaftlerinihremFazit. 

DieForschernutztenaus, 

dassdiefinnischenStreitkräftealleWehrpflichtigeneinemPersönlichkeitstestunterzogen, 

umgeeigneteAnwärterfüreineOffizierslaufbahnzuermitteln. 

InFinnlandmüssenMänner im Alterzwischen 18 und 30 JahreneinenWehr- 

oderZivildienstleisten. DadieTestbedingungennach 15 Jahrengeändertwurden, 

konzentriertensichdieForscheraufdieGeburtsjahrgänge 1962 bis 1976, insgesamt 419.523 

Männer. JedesPersönlichkeitsmerkmalwurdegemessen, indemdieWehrpflichtigenbeirund 

25 Aussagenbewertensollten, inwieweitsieaufsieselbstzutreffen. 

SozialerHintergrunderklärtTrendzueinemDrittel 

Im ErgebnisstiegendieDurchschnittswertefür „Selbstbewusstsein“, „sozialeKompetenz“ und 

„Führungsbereitschaft“ mitjedemJahrgangbesondersstark, aberauchdiefür 

„Leistungsbereitschaft“ und „Gehorsam“ klettertenmitdenJahrendeutlichnachoben. 

LediglichbeimMerkmal „Männlichkeit“ warkeinezunehmendeTendenzzuerkennen. 

Insgesamtkannmansagen, dassdieMännerverträglicherwerden, 

alsosozialangepassterundleistungsbereiter im Leben stehen. 

DasmagnichtnurderWirtschaftgefallen, sondernauchallenanderen, 

dietäglichmitihnenzutunhaben, ihrenPartnerinnenetwaoderdenKindern. 

DieForscherberücksichtigtenbeiderAuswertungauchMerkmalezumfamiliärenHintergrund, 

diediegemessenenFähigkeitenbeeinflussenkönnten – etwadaselterlicheEinkommen, 

dieAnzahlderGeschwisterundobdieTeilnehmerauseherländlichenoderstädtischenGegende

nkamen. AlldieseHintergrundfaktorenerklärtenabernurzuetwaeinemDrittel, 

warumMännerimmersozialkompetenterodergehorsamerwurden. 

FürRomanOsinskyvonderUniversitätOsnabrückistdieStudiemethodischinOrdnung, 

dieTeilnehmerzahlseisogarherausragend. 

AllerdingsistnachseinerAuffassungderFragebogenetwaszueinseitig: „VieleBereiche, 

diediePersönlichkeiteinesMenschenausmachen, sinddavonnichtabgedeckt“, sagter. 

DiePsychologinJuleSpechtvonderHumboldt-UniversitätzuBerlinhältdengroßenDatensatzfür 

„extremwertvoll“. 

EsgebesogutwiekeineStudienüberdieMessungvonPersönlichkeitsmerkmalenübermehrereJ

ahrgängehinweg. 

 


