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СБИТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

УВОД  

ГЛАВА І.ТЕОРЕТИЧНИ ПОДХОДИ КЪМ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ПСИХИЧНОТО 

ЗДРАВЕ 

І.ПРОМЯНА В ОБЯСНИТЕЛНИТЕ МОДЕЛИ НА ПОЗИТИВНОТО ПСИХИЧНО 

ЗДРАВЕ – ХЕДОНИЗЪМ ИЛИ ЕВДЕМОНИЯ 

1. Субективно благополучие – хедонистична традиция 

1.1. Структурни елементи на субективното благополучие и емпирични изследвания 

1.2. Влияние на позитивните и негативните афекти на субективното благополучие 

1.3. Интерактивни ефекти на трите компонента на субективното благополучие 

1.4.Детерминанти на субективното благополучие 

2. Евдемонична традиция – психично благополучие 

2.1. Теоретични принципи за дефиниране на позитивното човешко функциониране 

2.2. Ролята на емоциите в разбирането на взаимовръзките между ума и тялото 

2.3. Реализация на човешките потенциали. Шест-компонентен модел на 

евдемоничното благополучие 

2.4. Съвременна постановка на проблема за взаимовръзката благополучие-здраве 

2.5. Приложно-практически аспекти: клинично приложение на терапията за 

благополучие 

 ІІ.ПРОТЕКТИВНИ ЛИЧНОСТНИ РЕСУРСИ  И ДЕСТРУКТИВНИ ЛИЧНОСТНИ 

ИЗМЕРЕНИЯ 

1. Развитиен подход при изследването на протективните личностни ресурси 

1.1. Издръжливостта (resilience) на личността: централен развитиен ресурс на 

психичното здраве и преживяването на благополучие 

1.1.1. Историческо обогатяване на конструкта 

1.1.2. Дефиниране на издръжливостта през жизнения път 

1.1.3. Личностни предиктори: Значението на позитивната емоционалност 

1.1.4. Психологичен профил на издръжливите хора 

1.1.5. Приложения за практиката: акцент върху здравето и благополучието 

1.2. Позитивната самооценка: необходимо условие за поддържането на психично здраве 

1.3. Диспозиционният оптимизъм: предиктор на психичното приспособяване и 

успешната адаптация 

1.4. Аспекти  на взаимовръзката хумор-здраве 
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2. Деструктивни измерения на психичното здраве 

2.1.Депресията: голямото изпитание пред  специалистите по психично здраве 

2.2.  Преживяването на стрес като предизвикателство  за адаптивността на индивида 

и преживяването на благополучие 

2.3. Елементи на психологичния модел на стреса 

2.4. Възприетият стрес и неговите ефекти върху психичното здраве 

2.5. Негативната емоционалност: Проблемът за невротизма 

ГЛАВА ІІ.ПОСТАНОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

І.ТЕОРЕТИЧНА РАМКА НА ИЗСЛЕДВАЕНТО 

1. Цел,  хипотези,  задачи на емпиричното изследване 

2. Метод на изследване 

2.1. Респонденти 

2.2. Инструментариум 

2.2.1.Методи за оценка на протективните личностни ресурси (RSES; LOT-R; 

CHS; CD-RISC; BRS) 

2.2.2. Методи за оценка на негативни личностни характеристики (CES-D; PSS; 

GHQ-12; MIDI) 

2.2.3. Методи за оценка на благополучието (SWLS; PANAS; RPWB) 

3. Описателни характеристики на използваните инструменти и вариации в 

получените резултати. Адаптация на изследователските методи 

3.1. Факторен анализ 

3.2. Вътрешна консистентности тест-ретест надеждност 

3.3. Разпределение на бала 

4. Влияние на демографските фактори. Взаимовръзки между психичното и 

субективното благополучие 

4.1.Влияние на демографските променливи върху дименсиите на благополучието, 

протективните личностни ресурси и деструктивните личностни измерения 

4.2.Изследване на взаимовръзките между структурните измерения на психичното и 

субективното благополучие 

4.3.Динамика на психичното и субективното благополучие в зависимост от пола и 

възрастта 

 ІІ.ДИРЕКТНИ ЕФЕКТИ НА ПРОТЕКТИВНИТЕ ЛИЧНОСТНИ РЕСУРСИ И 

ДЕПРЕСИВНАТА СИМПТОМАТИКА ВЪРХУ ПРЕЖИВЯВАНЕТО НА 

БЛАГОПОЛУЧИЕ. МЕДИАТОРНИ ЕФЕКТИ НА ПРОТЕКТИВНИТЕ ЛИЧНОСТНИ 

РЕСУРСИ – АНАЛИЗ И ИНТРЕПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
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1. Директни ефекти на протективните личностни ресурси  върху измеренията на 

психичното и субективното благополучие 

2. Директни ефекти на деструктивната депресивна симптоматика върху измеренията 

на психичното и субективното благополучие и върху протективните личностни 

ресурси 

3.Интерактивни ефекти на протективните личностни ресурси и депресивната 

симптоматика върху психичното здраве 

3.1. Приложение на медиаторния анализ за изследване на интерактивните ефекти на 

протективните личностни ресурси и деструктивната депресивна симптоматика 

3.2. Интерактивни ефекти на депресията и протективните личностни ресурси 

3.3. Интерактивни ефекти на възприетия стрес и протективните личностни ресурси 

3.4. Интерактивни ефекти на негативния здравен статус и протективните личностни 

ресурси 

3.5. Интерактивни ефекти на невротизма и протективните личностни ресурси 

4. Клинично приложение  на съвременните теории за психичното здраве 

4.1. Ключови понятия в терапията за благополучие 

4.2. Структура на терапията за благополучие. Технически аспекти 

4.3. Механизми на действие на терапията за благополучие. Приложни аспекти 

ГЛАВА ІІІ.АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ТЕМИ 

1. Общи наблюдения от анализа на данните 

2. Обсъждане на резултатите 

3. Ограничения на изследването 

4. Справки за научните приноси  в дисертационния труд 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ   
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АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 
 

В множество епидемиологични проучвания депресията се явява едно от най-

разпространените психиатрични състояния, оказващи негативно влияние на 

преживяването на щастие и благополучие, а от друга страна, в редица проучвания 

България заема челните места по различни негативни критерии (тютюнопушене, 

заболеваемост, смъртност и т.н.) и същевременно се класира сред последните страни в 

Европа и света по преживяване на щастие и благополучие. Така например, по данни на 

ЕВРОБАРОМЕТЪР 73.2
1
 (резултати за България) българските анкетирани са се 

чувствали по-малко „щастливи“ и повече „нещастни“ от останалите европейци. Също 

така анкетираните българи са се чувствали по-напрегнати от средното – 21% са се 

чувствали“изключително напрегнати“ през „цялото“ или „по-голямата част от времето“ 

в сравнение със средното 15% за ЕС. Повече анкетирани българи са смятали, че имат 

по-ниски постижения в резултат на психичен или емоционален проблем в сравнение с 

останалите европейци. Освен това, по данни на НСИ над 11 000 българи са се 

самоубили през последните 10 години. Според официалната статистика сред основните 

причини за това се нареждат психичните разстройства, а по последни данни на 

Министерство на здравеопазването относителният дял на тези заболявания е увеличен 

до такава степен, че е на път да измести водещите сърдечно-съдови и онкологични 

заболявания.По повод Световния ден на психичното здраве Министерство на 

здравеопазването публикува следната информация
2
: „Българите най-често страдат 

от тревожни разстройства - 11.4% от населението, разстройства на настроението 

(депресии и афективни състояния) - 6.2%. …  По възрастови групи най-висок риск от 

заболяване от тежка депресия има групата от 20 до 34 години. Основната причина за 

поява на тези разстройства е стресът в ежедневието и особеностите на начина на 

живот.“ 

Тези тревожни данни повдигат много въпроси, определят актуалността на 

поставения проблем и обуславят необходимостта от преразглеждане на 

съществуващите теоретични постановки и приложни интервенции, които се отнасят до 

промотирането и оптимизацията на психичното здраве. Според нас източниците на този 

негативен здравен статус биха могли да се потърсят и в рамките на психологичната 

наука. В тази връзка настоящият дисертационен труд предлага ефективни стратегии на 

индивидуално ниво за справяне с нарастващия стрес в актуалната социална и 

политическа ситуация.  

  

 
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

В теоретичен план целта на настоящото изследване се състои в проследяване на 

развитието на теориите и моделите на позитивното човешко здраве и преместването на 

изследователския фокус от патологията, болестта и дефицитите към  изучаването и 

                                                           
1
Изследването е проведено в периода февруари-март 2010 година.  

2
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=482&categoryid=4298&articleid=4299 

 

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=482&categoryid=4298&articleid=4299
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систематизирането на протективните личностни ресурси, или т.нар. имуногенни 

личностни черти, очертаване на пътищата за постигане на оптимално психично здраве 

и преживяване на субективно и психично благополучие. Систематизирани са основните 

постижения в областта на преживяването и оптимизирането на психичното здраве, като 

са изведени двете основни тенденции в тяхното изучаване – хедонистичната  и 

евдемоничната традиция.  

В основата на концептуалната рамка на дисертационното теоретико-емпирично 

изследване стоят доминиращите в съвременната психология на здравето идеи за 

многофакторната природа  на психичните заболявания и психичното здраве.В тази 

парадигма се вписват и постиженията на новоразвиващата се клинична психология на 

здравето (Wood & Tarrier, 2010), която прави опит да концептуализира психичните 

състояния в термините на интерактивното влияние на позитивните и негативните 

фактори в човешкия живот, като поставя ударението върху значението на позитивните 

преживявания и протективните психологични ресурси на личността при кризисното 

личностно израстване и справянето с ежедневните трудности. Така, от позициите на 

личностно-развитийната перспектива (Силгиджиян, 2013), фокусът в настоящата 

разработка е поставен върху взаимозависимостите и интерактивното влияние на 

измеренията на депресивната симптоматика и протективните личностни  ресурси върху 

преживяването на оптимално психично благополучие. Възприетият интегративен 

подход в дисертационното изследване, който се базира на актуалното обогатяване на 

евристичните възможности на теориите за субективното и психичното благополучие, 

на психологичния модел на стреса и личностната издръжливост, определя целта, 

задачите, хипотезите и цялостната организация на емпиричното изследване.   

Изходната база на нашите теоретични търсения се определя от основните 

постижения на модела за субективно благополучие на Дийнер и мултидименсионалния 

модел на психично благопоучие на Риф. Те поставят фокуса върху отчитането на 

позитивите в човешките преживявания и възможностите за неспирно личностно 

развитие през цялостния жизнен път. Тези акценти очертават основното ни теоретично 

и емпирично допускане за развитийното съотношение между рисковите за психичното 

здраве фактори и протективните психологични ресурси на личността с оглед 

повишаването на благоприятните изходи от справянето с всекидневния стрес и 

неблагоприятните житейски обстоятелства. В този смисъл нашето намерение се 

заключава във  верифицирането на  необходимостта от преосмисляне на доминиращите 

в клиничната психология концепции за психопатологията, но също така и в изследване 

на конкретни възможности и начини за оптимизиране на стратегиите за 

психопрофилактика и психотерапевтична грижа.  

При операционализацията на основните променливи са взети под внимание  

както класическите модели в областта на стреса, депресията и  благополучието, така и 

най-новите теоретични разработки в сферата на позитивното човешко функциониране. 

Теоретико-емпиричният модел, залегнал в основата на емпиричното ни изследване е 

илюстриран на фиг. 1 (стр.9). Той изобразява схематично включените в изследването 

променливи и очакваните взаимозависимости между тях. Основна цел при 

разработването му беше да се илюстрират измеренията, които повлияват 
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преживяването на психичното здраве, операционализирано в изследването като 

субективно и психично благополучие. 

 

Фиг.1. Когнитивна карта на изследваните взаимозависимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целта на настоящата дисертация е теоретичното и емпирично изследване на 

взаимовръзките и взаимовлиянието на рисковите за здравето негативни личностни 

характеристики (депресия, възприет стрес, негативен здравен статус и невротизъм), от 

една страна, и протективните личностни ресурси (издръжливост, самооценка, 

оптимизъм, чувство за хумор, способност за възстановяване), от друга страна. 

Направен е опит за проследяване на тяхното интерактивно влияние върху 

преживяването на евдемонично благополучие (по К. Риф) и хедонистично 

благополучие (по Е. Дийнер). 

За реализацията на целите и задачите на настоящото изследване е извършена 

начална адаптация за български условия на използваните личностни въпросници и 

скали. Резултатите от статистическата обработка на данните оправдават тяхното 

използване за академични цели, предвид получените задоволителни психометрични 

+ 
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 Възприет стрес 

 Невротизъм 

 Негативен здравен 
статус 

Деструктивна депресивна 

симптоматика 

 

 

 

 Издръжливост 

 Самооценка 

 Оптимизъм 

 Чувство за хумор 

 Способност за 
възстановяване 

Протективни 

личностни ресурси 

 

 

Психично благополучие 

(по Каръл Риф) 
 

 Автономия 

 Справяне със средата 

 Личностно израстване 

 Позитивни отношения с другите 

 Цел в живота 

 Себеприемане 
 

Субективно благополучие 

 (по Ед Дийнер): 
 

 Удовлетвореност от живота 

 Позитивен афективен баланс 

Позитивно психично здраве 

 

Тематична карта на репрезентациите на позитивното психично здраве и 

интерактивните ефекти на позитивните личностни ресурси (имуногенни черти) и 

деструктивните личностни измерения (патогенни фактори) 
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показатели. Отличителен белег на настоящата разработка е използването на 

обяснителните възможности на множествения медиаторен анализ  за изследване на 

взаимовръзките и ефектите на позитивните и негативните личностни измерения.  

Резултатите от проведеното изследване са ориентирани към подобряване както 

на превантивните практики, така и в сферата на психичното консултиране и 

психотерапията. С оглед приложимостта  на получените изводи и заключения очакваме 

тяхното интегриране в практиката да доведе до оптимизиране на психологичната 

подкрепа и грижа по отношение най-вече на депресивните и тревожни състояния. 

 
 
 

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

Дисертацията е структурирана в 3 глави, последната от които включва 

обсъждане на резултатите, ограничения на изследването и бъдещи насоки. В 

приложението са представени използваните и адаптирани за българските социо-

културни условия въпросници и скали в реда, в който са представени на изследваните 

лица. В първия параграф на  Глава І. (ПРОМЯНА В ОБЯСНИТЕЛНИТЕ МОДЕЛИ НА 

ПОЗИТИВНОТО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ХЕДОНИЗЪМ ИЛИ ЕВДЕМОНИЯ) са 

систематизирани основни психологични теории, насочени към изучаването на здравето 

като мултидименсионален конструкт, който обхваща не само негативните страни на 

човешкото съществуване, а и позитивното психично функциониране и благополучието. 

Тези модели се стремят да изместят традиционния  фокус на психологическата наука за 

изследване и изучаване на  дефицита и негативното към позитивното в човешките 

преживявания. В тази насока са очертани и фундаменталните принципи на позитивното 

психично здраве и благополучие, чието интегриране представя идеята за 

„процъфтяващата“ личност (табл. 1.).  

 

Таблица 1. Операционални дефиниции на измеренията на психичното здраве (по Keyes, 2003) 

Позитивни чувства: 

Емоционално благополучие  

(по Ed Diener) 

Позитивно функциониране: 

Психично благополучие 
(по Carol Ryff) 

Позитивно функциониране: 

Социално благополучие 

(по Corey Keyes) 

1. Позитивен афект: 

Жизнерадостен, в добро 

настроение, щастлив и спокоен, 

доволен и изпълнен с жизнена 

енергия 

1. Себеприемане: 

Позитивно отношение към себе 

си и своето минало, приемане на 

различни аспекти от собствената 

личност. 

 

1. Социално приемане: 

Поддържа позитивна нагласа 

към другите, като осъзнава и 

приема тяхната комплексност. 

2. Щастие: 

Чувства се щастлив относно 

миналото или настоящето по 

отношение на всички области в 

живота (работа, брак, приятелски 

кръг и др.) 

2. Личностно израстване: 

Познава своя потенциал, 

чувства, че се развива и е открит 

към нови преживявания. 

2. Социална актуализация: 

Загрижен е и вярва, че 

колективно хората имат 

потенциал и че обществото може 

да се развива в положителна 

посока. 
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Позитивни чувства: 

Емоционално благополучие  

(по Ed Diener) 

Позитивно функциониране: 

Психично благополучие 
(по Carol Ryff) 

Позитивно функциониране: 

Социално благополучие 

(по Corey Keyes) 

3. Удовлетвореност от 

живота: 

Чувства се удовлетворен относно 

миналото или настоящето по 

отношение на всички области в 

живота 

3. Цел в живота: 

Има цели и вярвания, които са в 

съответствие с житейската 

посока; чувства, че животът има 

цел и смисъл. 

3. Социално допринасяне: 

Чувства, че животът му е 

полезен за обществото и че 

неговият принос се цени от 

другите 

 4. Справяне със средата: 

Притежава способността да се 

справя със сложна среда и може 

да избира или да създава 

подходящо за собствените 

потребности обкръжение. 

 

4. Социална кохерентност: 

Интересува се от  обществото, 

счита го за разумно, логично, 

предсказуемо и значимо. 

 5. Автономия: 

Чувства се добре с избраната за 

себе си посока, има изградени 

вътрешни стандарти, устоява на 

социалния натиск. 

 

5. Социална интеграция: 

Чувства се като част от 

общността, съумява да извлича 

комфорт и подкрепа от 

общността. 

 6. Позитивни отношения с 

другите: 

Има топли, удовлетворяващи 

отношения и е способен на 

интимност и емпатия. 

 

 

Първата част от този параграф (1. ХЕДОНИСТИЧНА ТРАДИЦИЯ - 

СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ) разглежда развитието на теориите за субективното 

благополучие, при които изследователският интерес търси отговор на въпроса какво 

прави хората щастливи и се фокусира върху откриването на изчерпателни индикатори 

за качеството на живота и разработването на препоръки за подобряване на  социалната 

политика. Направен е преглед на основните компоненти на субективното благополучие  

(1.1. Структурни елементи на субективното благополучие и емпирични 

изследвания). Проведените емпирични изследвания (Diener, 2000) доказват, че хората 

оценяват субективното си благополучие или преживяването на щастие високо, когато 

преживяват множество позитивни емоции и са ангажирани в интересни за тях 

дейности, изпитват много удоволствие и малко болка и са удовлетворени от живота, 

който водят. Тези резултати, на свой ред,  водят до приемането на три-компонентната 

структура на субективното благополучие: (1) удовлетвореност от живота; (2) позитивен 

афект и (3) негативен афект. Следва отчитането на влиянието на позитивния и 

негативния афект върху преживяването на субективно благополучие и щастие 

(1.2.) и разглеждането на интерактивните ефекти на трите компонента на 

субективното благополучие (1.3.). Обърнато е конкретно внимание на  изследванията 

на детерминантите на субективното благополучие (2.4.). 
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Втората подчаст на параграф І. (2. ЕВДЕМОНИЧНА ТРАДИЦИЯ - ПСИХИЧНО 

БЛАГОПОЛУЧИЕ) систeматизира изследванията, представящи другия голям клон в 

изследването на позитивното човешко здраве – евдемоничната традиция, чиято главна 

цел е да предложи ясна операционална дефиниция на позитивното човешко 

функциониране. Обърнато е специално внимание на теоретичните принципи за 

дефиниране на позитивното човешко здраве (2.1.), извлечени от съвременните 

философски възгледи и психологични концепции  за човешкото благополучие. 

Отчетена е и ролята на емоциите в разбирането на взаимовръзките между ума и 

тялото (2.2.). Новият момент в тази дуалистична традиция се състои в опитите на 

представителите на евдемоничната парадигма да осъществят необходимото според тях 

преориентиране към изследването на физиологичните субстрати на „позитивните 

състояния на психиката“, тъй като повечето от предишните изследвания се 

съсредоточават върху негативните влияния на ума върху тялото и обратно – на 

негативнтите състояния на тялото върху ума.  

На следващия етап е подробно представен шест-компонентния модел на 

психичното благополучие на К. Риф (2.3.). Неговото разработване (Ryff,1989) тръгва 

от преразглеждането на класическите концепции за човешкото добруване и се опира на 

редица психологични теории за оптималното стареене, позитивното функциониране и 

нормалното човешко развитие. Така, като измерители на позитивното човешко здраве в 

тази ориентация се очертават следните измерения: автономия, справяне със средата, 

личностно израстване, позитивни отношения с другите, цел в живота и 

себеприемане. Ключов момент при дефинирането на психичното благополучие е, че то  

се разглежда като динамичен многодименсионален процес на цялостния жизнен път, а 

не като крайно състояние. Този процес обхваща редица интелектуални, социални, 

емоционални и физически измерения, които характеризират възможностите за 

реализация на човешките потенциали.  

В тази връзка една от основните хипотези при проучването на позитивното 

здраве се отнася до отношението между благополучието и оптималното функциониране 

на редица физиологични системи (Ryff & Singer, 1998; Singer & Ryff, 2001). 

Резултатите от изследванията в тази област потвърждават очакването за връзката 

между преживяването на благополучие и по-доброто физическо здраве (Pressman & 

Cohen, 2003). Доказателствата за връзките между биологичните маркери и шестте 

структурни измерения на психичното благополучие са обект на разглеждане в 

четвъртата подчаст на тази глава (2.4. Съвременна постановка на проблема за 

взаимовръзката благополучие-здраве). Те представят един своеобразен контрапункт 

на традиционните медицински модели за здравето, чийто фокус е предимно върху 

болестта и дисфункциите. Подобни резултати свидетелстват в подкрепа на тезата, че 

интервенциите по посока оптимизиране на преживяването на  благополучие, а не само 

насочените към лечението на вече възникнали дисфункции и заболявания,  биха могли 

да допринесат за поддържането на цялостно добро здравословно състояние. 

В последната подчаст на този параграф се спираме на терапията за благополучие 

(Fava & Tomba, 2009) – съвременен клиничен метод, разработен на база модела на Риф 

за психично благополучие, който показва добри резултати при лечението на 

депресивни и тревожни състояния в комбинация с класическата когнитивно-
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поведенческа терапия. (2.5. Приложно-практически аспекти: клинично приложение 

на терапията за благополучие).  

В параграф ІІ. От ГЛАВА І. (ІІ. ПРОТЕКТИВНИ ЛИЧНОСТНИ РЕСУРСИ И 

ДЕСТРУКТИВНИ ЛИЧНОСТНИ ИЗМЕРЕНИЯ) са систематизирани ключови 

теоретични и емпирични изследвания на личностните ресурси: издръжливост, 

самооценка, оптимизъм и чувство за хумор, и на следните деструктивни личностни 

измерения: депресия, възприет стрес и невротизъм. 

В изучаването на  личностния ресурс издръжливост сме възприели развитийния 

подход (1.1. Издръжливостта (resilience) на личността: централен развитиен ресурс 

на психичното здраве и преживяването на благополучие). Проследено е 

историческото обогатяване на конструкта (1.1.1.) и неговото дефиниране от 

позициите на теориите за развитието през цялостния жизнен път (1.1.2.). 

Изследванията на психологичната издръжливост включват фокусиране върху 

дефинициите и описанията на това понятие, променливите, свързани с него,  

биологичните му корелати и възможностите за различни интервенции. При 

определянето на това дали даден човек разкрива профил на издръжливост или не и до 

каква степен двата задължителни компонента, които се вземат предвид, са: (1) 

нещастието (т.е. високо рискова ситуация или заплаха) и (2) успешната 

адаптация/компетентност. Нещастието се дефинира, като се оценяват  негативните 

обстоятелства в живота на индивида, а адаптацията - като успешно справяне със 

задачите на възрастовото развитие. Така общата дефиниция разглежда психологичната 

издръжливост като адаптация и ефективно справяне въпреки сблъсъка с травма, 

трудност или нещастие. Факт е, че нещастието може да се появи във всеки момент от 

развитието и да има последствия, които потенциално могат да променят неговия ход 

както в близък, така и в далечен план. Това прави перспективата на развитието през 

целия жизнен път съществена за пълното разбиране на издръжливостта (Masten & 

Wright, 2010). 

Тези основания водят до съвременното концептуализиране на  издръжливостта, 

според което индивидуалните качества, семейните аспекти и обкръжаващата социална 

среда (както и културата) заедно играят роля в издръжливостта, откъдето следва, че 

това е един мултидименсионален конструкт. Ето защо през последните десетилетия в 

рамките на клиничната психология на здравето личностната издръжливост се 

разглежда като предиктор на: 1) психичното и физическо здраве; 2) справянето със 

стреса и възстановяването от нещастията  в живота и 3) успешната адаптация към 

промените и преживяването на благополучие. В литературата се приема (Fredrickson, 

1998, 2001; Tugade & Fredrickson, 2004; Demos, 1989; Werner & Smith, 1992; Kumpfer, 

1999), че необходимо условие за разгръщането на този психологичен ресурс е 

позитивната емоционалност като личностен предиктор на издръжливостта (1.1.3.). 

Четвъртата подчаст на този параграф прави опит да представи психологичен профил 

на издръжливите хора (1.1.4.). Идентифицирани са  следните фактори, които се считат 

за интерактивни, произлизащи от различни теории и рамки на съотнасяне по 

отношение на издръжливостта (Inke et al., 2006):  

 

 Добри отношения с други хора и капацитет за получаване на социална подкрепа; 
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 Добри когнитивни и комуникативни умения; 

 Таланти или постижения, които са ценни за конкретния човек или се ценят от 

другите; 

 Самоефикасност (общо очакване за компетентност), самоуважение и надежда; 

 Чувство за цел; 

 Религиозност или чувство за принадлежност; 

 Принос към обществения живот; 

 Самонасърчаване; 

 Адаптиране на начините за справяне, така че да паснат на ситуацията и човека; 

 Позитивна емоция и хумор; 

 Активни умения за решаване на проблеми; 

 Вярване, че стресът може да има подсилващ ефект; 

 Гъвкавост: способност за адаптация към промяната; 

 Приемане на негативните чувства, израстване през негативните преживявания; 

 Справяне със стреса, разглеждане на стреса като предизвикателство; 

 Достъп до и използване на протективни ресурси и процеси; 

 

В заключение са разгледани възможните приложения за практиката на 

развитийните възможности на издръжливостта (1.1.5. Приложения за практиката: 

акцент върху здравето и благополучието). 

С оглед предприетото емпирично изследване в настоящия дисертационен труд е 

спазена и необходимостта от сравнително подробното представяне на ролята на 

самоооценката (1.2. Позитивната самооценка: необходимо условие за поддържането 

на психично здраве), оптимизма (1.3. Диспозиционният оптимизъм: предиктор на 

психичното приспособяване и успешната адаптация) и чувството за хумор (1.4. 

Аспекти  на взаимовръзката хумор-здраве) за поддържането на добро психично 

здраве и благополучие.  

По-нататък (2. Деструктивни измерения на психичното здраве) се занимаваме 

с проблема за депресията (2.1. Депресията: голямото изпитание пред  специалистите 

по психично здраве) - клинична картина, последствия за обществото, индивида и 

неговото непосредствено обкръжение. Според нас депресивната симптоматика 

невинаги води до развитието на психични заболявания, но нарушава общия 

емоционален тонус на личността и възпрепятства преживяването на субективно и 

психично благополучие. Ние разглеждаме депресивитета като следствие от затруднени 

жизнени обстоятелства и специфично интерпретиране или възприемане на тези 

стресиращи промени и събития в живота. Допускаме, че едно от важните житейски 

обстоятелства за повишаване на депресивитета е хроничното несправяне с ежедневния 

стрес, което, на свой ред, означава, че за подобряване на психичното здраве едно от 

необходимите условия е  справянето с хроничния стрес и използването на стратегии за 

успешно адаптиране. В тази връзка се спираме подробно на психологичния модел за 

възприетия стрес на Лазарус, след кратко представяне на различните дефиниции на 

стреса  (2.2. Преживяването на стрес като предизвикателство  за адаптивността на 

индивида и преживяването на благополучие). В основата на теорията на Лазарус лежи 
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транзакционният модел, който разглежда отношенията между индивида и средата като 

включени в една динамична реципрочна система. Интеракциите между тези два 

компонента на системата провокират изменения в емоционалното състояние на 

индивида. Когнитивните оценки и справянето се разглеждат като транзакционни 

променливи, което означава, че те не са производни само от личността или само  от 

ситуацията, а от тяхното взаимно повлияване. Когнитивната оценка, заедно с 

мобилизацията на ресурсите и копинг-стратегиите, представя основните елементи на 

психологичния модел на стреса (2.3.). Отличителен белег на  този модел е именно 

това, че акцентът се поставя не толкова върху обективните стресори, колкото върху 

когнитивните и мотивационни процеси, възприемането и оценката на ситуацията - 

дали и как се справяме със стресиращите събития зависи от когнитивната оценка, както 

от нея зависят  същността и интензивността на емоциите, които преживяваме (Lazarus 

& Folkman, 1984). На свой ред оценяването има директни ефекти върху 

индивидуалните вариации на психичното здраве и самооценката на физическото 

здраве, върху психичното благополучие и удовлетвореността в живота, тъй като то 

включва променящите се оценки за значението и смисъла на жизнените събития, които 

човек преживява (2.4. Възприетият стрес и неговите ефекти върху психичното 

здраве). Основната идея тук се състои в това, че справянето се развива във времето и 

включва множество ситуации, поведенчески, емоционални и когнитивни процеси. 

Именно промяната и активирането на личността и нейните психологични и социални 

ресурси прави възможно личностното развитие и поддържането на обичайното ниво на 

благополучие и удовлетвореност в живота (Lazarus & Folkman, 1984). 

В края на този параграф е обърнато специално внимание и на невротизма като 

израз на негативната емоционалност и основен предиктор на депресивните и тревожни 

разстройства и редица проблеми на физическото здраве (2.5. Негативната 

емоционалност: Проблемът за невротизма). 

 

 

 
ПОСТАНОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 
Емпиричното изследване е реализирано в рамките на позитивната психология на 

здравето, която в последното десетилетие предлага конструктивни идеи не само за 

лечението на психичните заболявания, но и за тяхната превенция.  

Въз основа на осъществената систематизация на рисковите фактори и 

протективните личностни ресурси и обогатяване на теоретичните модели за 

благополучието с теориите за издръжливостта (вж. фиг.1., стр. 9) бе формулирана 

главната цел на дисертационното изследване, неговите задачи и хипотези. 
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ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ХИПОТЕЗИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 

Целта на дисертационния труд е изследване на директните и интерактивните 

ефекти на протективните личностни ресурси и на деструктивната депресивна 

симптоматика върху психичното здраве, операционализирано като преживяване на 

субективно благополучие и психично благополучие. Акцентът е поставен върху 

изследването на развитийните функции на протективните личностни ресурси 

(издръжливост, самооценка, оптимизъм, хумор, способност за възстановяване), които 

оптимизират психичното здраве и способността за цялостно личностно възстановяване 

и за по-ефикасно справяне с био-психо-социалните предизвикателства в живота. В тази 

перспектива предполагаме, че изявената наличност на протективни личностни ресурси 

може да има протективни ефекти и така да редуцира влиянието на негативните 

личностни характеристики (депресия, възприет стрес, негативен здравен статус, 

невротизъм) върху индивидуалното психично здраве.  

Поставената цел, както и верификацията на работните хипотези, определят 

задачите на настоящето емпирично изследване: 

1. Провеждане на факторен анализ за разкриване на факторната структура на 

използваните в изследването скали за оценка на самооценката, чувството за 

хумор, способността за възстановяване, удовлетвореността  от живота, 

издръжливостта, депресията и негативния здравен статус.  

2. Установяване на нивото на надеждност и дескриптивните характеристики на 

използваните въпросници и скали за психично благополучие, удовлетвореност 

от живота, позитивен и негативен афект,  издръжливост, самооценка, 

диспозиционен оптимизъм, чувство за хумор, способност за възстановяване, 

депресия, възприет стрес, негативен здравен статус и невротизъм. 

3. Установяване на взаимовръзките между конструктите субективно благополучие 

и психично благополучие. 

4. Установяване на значимите диференциации в равнището на изследваните 

феномени в зависимост от демографските признаци: пол, възраст, образование, 

семеен статус, деца, професионална ангажираност, трудов стаж, личен месечен 

доход и субективна оценка на материалното положение върху техните 

измерения. 

5. Установяване на влиянието на протективните личностни ресурси (равнището на 

самооценката, оптимистичната ориентация към бъдещето, чувството за хумор, 

издръжливостта и способността за възстановяване) върху елементите на 

психичното и субективното благополучие. 

6. Установяване на влиянието на депресивната симптоматика (депресия, възприет 

стрес, негативен здравен статус, невротизъм) върху структурните измерения на 

психичното и субективното благополучие. 

7. Изследване на взаимовръзката  между депресивната симптоматика и 

протективните личностни характеристики и тяхното съвместно влияние върху 

измеренията на психичното здраве. 
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От гледна точка на личностно-развитийната перспектива, която доминира в 

позитивната психология на здравето (Силгиджиян, 2004; 2013), може да се предположи, 

че саморегулацията и оптимизацията на позитивните личностни характеристики и, 

преди всичко, на личностната издръжливост, може да отслаби ефектите на 

деструктивните личностни измерения. И обратното, отсъствието на позитивни 

личностни характеристики формира един независим рисков фактор за разбирането на 

благополучието и дистреса след контролирането на наличието на негативните 

характеристики (Wood & Tarrier, 2010).  

На тази база е формулирано и изходното ни хипотетично допускане: 

протективните личностни ресурси (издръжливост, самооценка, оптимизъм, чувство за 

хумор, способност за възстановяване) ще бъдат мобилизирани в условията на 

преживяване на трудности и нещастия и по този начин ще опосредстват ефектите на 

деструктивните личностни измерения в адаптацията на индивидите към промените в 

техния живот. Очакваме под въздействието на протективните (позитивни) 

психологични ресурси да се повишат нивата на преживяване на субективно и психично 

благополучие при лицата с изразена наличност на негативни личностни 

характеристики, които иначе биха получили значително по-ниски оценки по 

гореспоменатите измерители на психичното здраве. Изследваните зависимости в 

емпиричното изследване са представени в когнитивна карта (вж. Фиг. 1., стр. 9). 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЦЕДУРА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 

Методите, използвани в настоящото емпирично изследване се определят от 

поставените цели и задачи, както и от характера на очакваните зависимости.Те  

включват честотно разпределение, факторен, корелационен, дисперсионен, регресионен 

анализ, множествен медиаторен анализ, както и изчисляване на надеждността на 

отделните въпросници и скали. За практическото изчисляване на резултатите е 

използван статистически софтуерен пакет SPSS 18. Получените резултати са 

представени във вид на таблици и схеми. 

Обект на емпиричното изследване са 310 души (Табл. 2)  - мъже и жени в ранна 

възрастност, във възрастовия диапазон от 18 до 46 години (67,1% от изследваните лица 

са на възраст от 18до 23 години), живеещи в София и Варна. Извадката (студенти, 

ученици в последния гимназиален клас и работещи) е конструирана по случаен 

признак. От изследваните лица: 27,1% са мъже; 38,7% имат завършено висше 

образование; 46,5% работят към момента на изследването, като 39,4% от тях работят в 

частна организация; а 17,5% от изследваните лица нямат никакъв трудов стаж. 49,3% от 

изследваните лица разполагат с личен месечен доход до 450 лв.; 88,5% оценяват 

материалното си положение като нормално, а останалите 11,5% - като трудно. 34,7% 

живеят с интимен партньор (с или без брак); 87% от изследваните лица нямат деца. 
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Таблица 2. Характеристики на изследваните лица по демографски признаци  

Демографски признак Категории  %-но съотношение 

Пол Мъже 27 

Жени 73 

Възраст  18-23 години 67 

24-46 години 33 

Образование  Средно 61,3 

Висше 38,7 

Семейно положение Живеещи  с партньор 34,7 

Живеещи без партньор 65,3 

Деца в семейството Без деца 13 

С деца 87 

Трудова заетост Работещи 46,5 

Неработещи  53,5 

Месторабота  Частна организация 39,4 

Държавна, НПО, др. 60,6 

Трудов стаж Без стаж 17,5 

Наличие на стаж 82,5 

Личен месечен доход До 450 лв. 49,3 

Над 450 лв. 50,7 

Субективна оценка на 

материалното положение 

Нормално 88,5 

Трудно  11,5 

 

Процедура. Изследването
3
 се провежда анонимно, на хартиен носител, групово 

или индивидуално, като при желание за получаване на личен резултат всеки участник  

вписва личен код или прякор върху бланката. Времето за попълване на въпросника 

отнема около един академичен час.  

 
 
 

                                                           
3
За оказаното съдействие при реализирането на емпиричното изследване изказвам своята благодарност и 

признателност на проф. дпсн ХайганушСилгиджиян, проф. дпсн Ваня Матанова и доц. д-р Соня 

Карабельова от СУ „Св. Климент Охридски”, д-р Петър Антов от ЛТУ и адв. Росица Димитрова. 
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МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ  
 

За реализиране на целта и задачите на емпиричното изследване методологията 

включва извършването на анализ на литературата по разглеждания проблем и 

изграждането на теоретичен интегративен модел на изследването, адаптация на 

батерията от въпросници за българския социо-културен контекст и извличане на изводи 

от проведените статистически анализи на данните. 

Инструменти. Поставените в изследването цели и задачи, както и характерът на 

предполаганите зависимости между изследваните конструкти, определят средствата, 

използвани при обработката на получените резултати. 

 

 

Методи за оценка на протективните личностни ресурси 

 

 Скала за самооценка. (Rosenberg Self-Esteem Scale) (Rosenberg, 1965; Силгиджиян, 

1998). С тази скала се оценява степента, в която индивидите харесват себе си, 

самоуважават се, поддържат положително отношение към себе си. Скалата съдържа 

10 айтема, 5 от които са негативно формулирани. От изследваното лице се иска да 

оцени степента си на съгласие с всеки айтем по скала, варираща от 1 = ”Изобщо не 

съм съгласен” до 4 = „Напълно съм съгласен”. За изчисляването на индивидуалните 

оценки по скалата негативно формулираните айтеми са реверсирани (№ 1, 2, 4, 7, 

10), така че високите оценки отразяват високо равнище на самооценка. 

 Скала за оценка на хумора (Coping Humour Scale) (Martin & Lefcourt, 1983).Скалата 

съдържа 6 айтема, 4 от които са негативно формулирани и реверсирани (№ 1, 2, 5, 6) 

за целите на изчисляването на оценките по скалата.Високите оценки означават 

високо ниво на чувството за хумор. 

 Скала за издръжливост на Конър-Дейвидсън (Connor-Davidson Resilience Scale) 

(Connor, & Davidson, 2003; Занкова, 2012б). CD-RISC е кратък самооценъчен 

въпросник, използван за измерване на издръжливостта като развитиен личностен 

ресурс или иначе казано, на способността за справяне със стреса и нещастията. 

Издръжливостта е решаващ компонент при определянето на начина, по който 

индивидите реагират на стреса и се справят с него. Характеристики на 

издръжливостта са вътрешният локус на контрол, чувството за смисъл, 

самоефикасността, добрата самооценка, способността за адаптация към промяна, 

ориентираният към действия подход и др. Скалата съдържа 25 твърдения, всяко от 

които се оценява по 5-степенна скала от „1”= „Много често” до „5” = „Много 

рядко”. Изследваното лице отговаря според степента си на съгласие със съответното 

твърдение. Общият резултат варира от 25 до 125 точки, като по-високите резултати 

отразяват по-високо ниво на издръжливост.  

 Кратка скала за издръжливост (способност за възстановяване) –(BRS) Brief 

Resilience Scale (Smith et al., 2008; Занкова, 2012б). Издръжливостта, най-общо,  се 

отнася до способността на индивида да процъфтява въпреки нещастието. Кратката 
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скала за издръжливост (BRS) е разработена за клиничната практика с цел оценка на 

способността за възстановяване от стресиращи и травматични преживявания. 

Скалата съдържа шест твърдения, половината от които са позитивно формулирани, 

а другата половина – негативно. По-високият резултат по скалата означава по-

висока степен на издръжливост и по-добра способност за възстановяване от 

преживените трудности. Твърденията се оценяват по 5-бална скала от Ликъртов 

тип. Реверсивни са твърденията с № 2, 4, 6. 

 Ревизираният тест за ориентация в живота (оптимизъм) (Life Orientation Test-

Revised) (LOT-R) (Scheier, Carver & Bridges, 1994) съдържа 10 твърдения, от които 

само 6  се използват за изчисляване на оптимизма. Четири от твърденията служат за 

запълване и не се пресмятат. От 6-те твърдения, които се изчисляват, 3 са 

позитивни, а 3 – негативни. От изследваните лица се иска да посочат до каква 

степен са съгласни с всяко от твърденията, използвайки следния формат за 

отговори: 0 = „Изобщо не съм съгласен“, „1“ = „Не съм съгласен“, „2“ = „Нито 

съгласен, нито несъгласен“, „3“ = „Съгласен съм“ и „4“ = „Напълно съм съгласен“. 

Негативно формулираните твърдения с № 3, 7 и 9 се реверсират преди 

изчисляването, след което се сумират с отговорите на твърдения с № 1, 4 и 10 за 

изчисляване на оптимизма. Високите резултати показват по-високо ниво на 

оптимизъм.  

 

Методи за оценка на негативни личностни характеристики 

 

 Въпросник за общо здраве (негативен здравен статус) (General Health 

Questionnaire; GHQ-12) (Goldberg, 1972).Този въпросник измерва актуалното 

психично здраве при непсихотични психиатрични разстройства и е фокусиран 

върху две основни области: 1) неспособността за нормално функциониране; и 2) 

появата на нови и дистресиращи явления. Още от създаването си през 70-те години 

на ХХ век той е широко използван в различни установки и различни култури. 

Първоначалната форма на въпросника се състои от 60 айтема, но понастоящем има 

различни по-кратки версии - GHQ-30, GHQ-28, GHQ-20, и GHQ-12. В настоящото 

изследване е използвана кратката версия от 12 айтема. Скалата съдържа въпроси, 

които се отнасят до това дали у изследваното лице напоследък има конкретни 

симптоми или определени поведения. Всеки айтем се оценява по 5-бална скала. 

GHQ-12 дава общ резултат от 12 до 60. От изследваното лице се иска да оцени 

колко често напоследък е преживявало предложените явления по Ликъртов тип 

скала, варираща от 1 = ”Много често” до 5 = „Никога”. За изчисляването на 

индивидуалните оценки по скалата половината от  айтемите се реверсират (№ 2, 5, 

6, 9, 10, 11), така че високите оценки отразяват негативен здравен статус. 

 Скала за оценка на възприетия стрес (Perceived Stress Scale) (Cohen, Kamarck, & 

Mermelstein, 1983; Силгиджиян, Карабельова, Христова, 2004). Скалата позволява 

да се оцени степента, в която ситуациите в живота се възприемат като заплашващи, 

а това ще рече – непредвидими, неконтролируеми, трудни. Тя съдържа 14 айтема, 7 

от които са позитивно формулирани (възприет контрол), а останалите 7 – негативно 

формулирани (възприета заплаха).Скалата е адаптирана за български условия 
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(Силгиджиян, Карабельова, Христова, 2004). За всеки айтем изследваното лице 

оценява честотата на проява през последния месец по скала от 1 = „Никога” до 5 = 

„Много често”. При изчисляването на индивидуалните оценки по скалата позитивно 

формулираните (№ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13) айтеми са реверсирани, така че високите 

оценки означават висок възприет стрес.  

 Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) (Radloff, 1977) съдържа 20 

айтема и измерва преживяванията на депресивна симптоматика през последната 

седмица. CES-D e разработена за изследване на разпространението на депресивна 

симптоматика в общата популация и не цели поставянето на клинична диагноза. 

Скалата мери нивата на депресивна симптоматика, като поставя акцентна на 

афективния компонент – депресивното настроение. Твърденията оценяват 

когнитивните, афективните, поведенческите и соматичните симптоми на депресия, 

както и позитивен афект. 4-степенна скала от Ликъртов тип, от „Рядко (1 ден) или 

почти никога” до „През цялото време (5-7 дни)”, през последната седмица. 

Реверсивниайтеми: № 4, 8, 12, 16. Високите оценки по скалата указват по-високо 

ниво на депресивна симптоматика. 

 Скала за оценка на невротизма – The Midlife Development Inventory (MIDI) 

(Lachman & Weaver, 1997). Използваната скала  е част от въпросника за оценка на 

личностните черти екстраверсия, невротизъм, добросъвестност, отвореност към нов 

опит и сътрудничество. Повечето от включените в този инструмент прилагателни са 

подбрани от съществуващи преди това списъци и въпросници. Целта на въпросника 

е да оцени тези личностни черти за минимално време, така че за всяка от чертите са 

подбрани по четири прилагателни (онези, които в най-висока степен корелират с 

цялата скала или имат най-високи факторни тегла). От изследваното лице се иска да 

оцени по 4-бална скала от Ликъртов тип до каква степен съответното качество се 

отнася до него. Високите резултати по скалата указват по-висока изразеност на 

невротизма у изследваното лице. Твърдение №9 е реверсивно. 

 

Методи за оценка на благополучието 

 

 За измерване на субективното благополучие са използвани 2 скали – скала за 

оценка на позитивния и негативния афект (PANAS) (Andrews & Robinson, 1991) 

и скала за измерване на удовлетвореността в живота. При първата скала 

изследваното лице трябва да оцени колко често през последния месец се е чувствало 

по определен начин по скала от 1 = „Нито веднъж” до 5 = „През цялото време”. 

Пример за едно от 6-те негативно формулирани твърдения е „Толкова тъжен, че 

нищо не може да ме развесели”, за позитивно формулирано – „Изпълнен с живот”. 

Шестте негативно формулирани айтема измерват честотата на негативния афект, а 

шестте позитивни – честотата на позитивния афект.Позитивно формулирани са 

твърденията с № 2, 4, 6, 8, 10 и 12, а негативно формулираните айтеми са съответно 

- № 1, 3, ,5, 7, 9, 11. Афективният баланс се изчислява като сумата от позитивния и 

негативния афект.  

 От различните компоненти на субективното благополучие скалата за 

удовлетвореност  в живота (Satisfaction With Life Scale) (SWLS) е тясно 
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фокусирана към общата удовлетвореност в живота и не засяга други конструкти, 

като например позитивния афект или самотността. Скалата за измерване на 

удовлетвореността в живота (Diener et al., 1985) съдържа 5 твърдения, оценявани по 

7-степенна скала (от 1 = „Напълно съгласен” до 7 = „Напълно несъгласен”). Пример 

за едно от твърденията в скалата е „Като цяло животът ми се доближава до моя 

идеал”. Резултатите се изчисляват, като всичките 5 айтема се реверсират. 

 Въпросник за психично благополучие. Използван е оригиналния 

въпросникът на Каръл Риф, който съдържа шест скали (Ryff, 1989b; Силгиджиян, 

Карабельова, Занкова, 2008, Стефанова, 2005). Въпросникът има различни версии, 

като в първоначалната версия всяка скала съдържа по 27 айтема, а по-късно са 

конструирани и кратки версии. По препоръка на Риф в дисертацията е предложена 

версията, в която всяка скала се оценява с 14-айтема.В изследванията на авторката и 

в нашето изследване този вариант на въпросника показва най-високи нива на 

вътрешна консистентност. От изследваното лице се иска да оцени степента си на 

съгласие с всяко от твърденията по скала от 1 = „Изобщо не съм съгласен” до 6 = 

„Напълно съм съгласен”. Индивидуалните оценки се изчисляват,  след като се 

реверсират негативно формулираните твърдения. Въпросникът е адаптиран за 

български условия (Стефанова, 2005). В изследователската практика съществуват 

критични оценки на психометричните показатели на въпросника за психично 

благополучие на Риф (Ryff, 1989). Така например, Спрингър и Хаузър (Springer & 

Hauser, 2006) проверяват факторната валидност на скалите и стигат до 

заключението, чe справянето със средата, себеприемането и целеполагането 

корелират твърде високо помежду си. Според Риф и Сингър (Ryff & Singer, 2006) 

обаче тези измерения все пак представляват отделни конструкти. В подкрепа на 

това те съобщават, че шест-факторния модел на психичното благополучие в 

основата си  е теоретичен и представя ориентирания към конструкта подход, 

предприет от Риф при изработването на отделните скали за оценка на структурните 

измерения на евдемоничното благополучие. Конструирането на скалите е 

ръководено от изходните теоретични допускания и включва няколко стъпки (Ryff & 

Singer, 2006). По всяко от измеренията на психичното благополучие са генерирани 

дефиниции за високите и ниските резултати. На следващия етап са съставени 

самоописателни твърдения от трима независими автори, така че тези твърдения да 

отговарят на теоретичните  дефиниции и да са приложими както към двата пола, 

така и към лица от всякаква възраст. При емпиричната проверка на този модел 

всеки от айтемите е корелиран с всяка от скалите, при което се оказва, че така 

подбраните твърдения показват по-високи корелации със скалите, на които 

принадлежат, отколкото с останалите скали. Според Риф (Ryff & Singer, 2006) 

фактът на високите корелации между отделните скали на психичното благополучие, 

оценени с  въпросника, се обяснява с това, че и шестте дименсии са насочени към 

измерването на позитивното психично здраве. Освен това различните измерения на 

психичното благополучие показват различна възрастова траектория (Ryff, 1989). 

Предвид гореизложените съображения, както и малкия размер на настоящата 

извадка (N=310), избрахме да използваме конструираните от Риф скали, които 

показват достатъчно високи нива на вътрешна консистентност в проведеното от нас 
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изследване. По-долу е представено кратко описание на скалите за оценка на 

психичното благополучие (по Ryff & Singer, 2008): 

 Автономия. Пълноценно функциониращата личност има вътрешен локус на 

оценката, не търси одобрението на другите, а се самооценява според личните си 

стандарти. Процесът на обръщане навътре към собствените стандарти се 

разглежда като даващ на индивида свобода от нормите, управляващи 

всекидневния живот. Процесът на индивидуация, характеризиращ здравата 

личност, включва разграничаване от конвенцията, което позволява на индивида 

да не се поддава на колективните страхове и законите на масата. (Пример: „Аз 

преценявам себе си по това, което считам за важно, а не по преценките, които 

другите мислят за важни.”). 

 Справяне със средата. Способността на индивида да избира или създава среда, 

подходяща за неговите психични потребности се дефинира като една от 

характеристиките на психичното здраве. Зрелостта изисква от индивида 

способност да напредва в света и креативно да го променя чрез физически или 

психически дейности. Успешното стареене също така подчертава по-високите 

възможности на индивида пред възможностите на средата. (Пример: ”Като цяло 

считам, че владея ситуацията, в която живея.”). 

 Личностно израстване. Оптималното психологично функциониране изисква 

както споменатите вече компоненти, така и развитие на собствения потенциал и 

усъвършенстване на личността. Отвореността към новия опит, например, е 

ключова характеристика на оптимално функциониращата личност. Теориите за 

развитието през жизнения път също така подчертават значението на 

самоусъвършенстването и изправянето пред нови задачи и предизвикателства 

през различните фази на живота. (Пример: „Приятно ми е да виждам как през 

годините възгледите ми се променят и стават по-зрели.”). 

 Позитивни отношения с другите. Топлите отношения с другите са критерии 

за зрялост. Самоактуализиращите се индивиди се описват като притежаващи 

силни чувства на емпатия и привързаност към всички човешки същества, както 

и като способни на по-силна любов, по-дълбоки приятелства и по-пълна 

идентификация с другите. (Пример: „Повечето хора ме възприемат като обичлив 

и сърдечен.“). 

 Цел в живота. Психичното здраве включва вярвания, даващи на индивида 

усещането, че животът му има цел и смисъл. Дефиницията на зрелостта също 

подчертава значението на стремежите, ясното разбиране на целта в живота, 

чувството за посока и насоченост. Теориите за развитието през жизнения път 

подчертават разнообразието от променящи се цели в живота като да бъдеш 

креативен и продуктивен през зрелостта и да постигнеш емоционален 

интегритет в по-късния живот. (Пример: „Моите цели в живота са били по-скоро 

източник на удовлетворение, отколкото на разочарование.”). 

 Себеприемане. Позитивната нагласа към себе си е централна характеристика на 

психичното здраве. Приемането на себе си и на живота, който си водил досега, е 

измерител на позитивното психологично функциониране на самоактуализацията 
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и зрелостта. (Пример: „Когато погледна назад, изпитвам удовлетворение от това 

как е протекъл  животът ми.“). 

 

За установяване на факторната структура на някои от използваните в 

настоящото изследване въпросници и скали е приложен експлораторен факторен 

анализ по метода на главните компоненти и Варимакс-ротация на интеркорелациите. 

Резултатите от него потвърждават еднофакторната структура на скалите за оценка на 

хумора (CHS; Martin & Lefcourt, 1983), самооценката (RSES; Rosenberg, 1965) и 

удовлетвореността от живота (SWLS; Diener et al., 1985), както и на кратката скала за 

оценка на издръжливостта в термините на възстановяването (BRS; Smith et al., 2008). 

В българската версия на скалата за издръжливост на Конър-Дейвидсън (CD-

RISC; Connor, & Davidson, 2003; Занкова, 2012б) се извличат 5 фактора (при eigenvalue 

> 1), но scree-тестът на Кетъл подкрепя три-факторно решение при 45,17% обяснена 

дисперсия.Получените от нас резултати се разминават с тези на авторите на скалата, 

което може да се отдаде на кроскултурната специфичност и малкия размер на 

българската извадка.  

В българската версия на въпросника за общо здраве (негативен здравен статус) 

(GHQ-12; Goldberg, 1972) проведеният експлораторен факторен анализ (при eigenvalue 

> 1) извлича два фактора при 52,13% обяснениа вариация.Съдържателно първият 

фактор кореспондира с нарушеното социално  функциониране, докато вторият 

еднозначно се разпознава като Психологичен дистрес. 

При скалата за депресия (CES-D; Radloff, 1977) в българското изследване се 

извличат 4 фактора (при eigenvalue > 1), които запазват почти непроменени названията 

на оригинално извлечените четири фактора: (1) депресивен афект; (2) позитивен афект; 

(3) соматични симптоми и забавена дейност; и (4) междуличностни отношения. 

Настоящето изследване обаче се ограничава с използването на общите 

показатели по тези скали, тъй като получените стойности на съответните коефициенти 

на вътрешна консистентност (вж. табл. 8) за българската извадка са достатъчно високи 

и позволяват това.  

 

Втората стъпка от статистическата обработка на резултатите беше свързана с 

определянето на надеждността на различните въпросници и на скалите, които те 

съдържат. Резултатите са представени на таблица 3. От получените данни се вижда, че 

включените в изследването скали демонстрират добри равнища на коефициента за 

вътрешна консистентност и на коефициентите на корелация.  Стойностите на α варират 

от 0,720 до 0,888. Тест-ретест надеждността е проверена с извадка от 46 души с 

преобладаващо участие на жени, през интервал от два месеца. Коефициентите на 

корелация при изследване на тест-ретест надеждността варират от r=0,625 при p≤0,01 

(негативен здравен статус) до r=0,907 при p≤0,01 (себеприемане). Тези резултати дават 

необходимата сигурност за по-нататъшна работа и анализ на резултатите. 
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Табл. 3. Коефициенти на вътрешна консистентност и тест-ретест надеждност на 

скалите 
Скали Брой твърдения Алфа на 

Кронбах 

(N=310) 

Тест-ретест 

надеждност  

(N=46) 

Протективни личностни ресурси 

Издръжливост 25 ,871 ,860** 

Самооценка 10 ,762 ,779** 

Оптимизъм 10 ,776 ,777** 

Чувствозахумор 6 ,790 ,839** 

Способност за възстановяване 6 ,869 ,764** 

Негативни личностни измерения 

Депресия 20 ,888 ,536** 

Възприетстрес 14 ,740 ,682** 

Негативен здравен статус 12 ,851 ,625** 

Невротизъм 5 ,749 ,739** 

Субективно благополучие 

Удовлетвореност от живота 7 ,739 ,763** 

Позитивен афект 6 ,861 ,673** 

Негативен  афект 6 ,747 ,593** 

Психично благополучие 

Автономия 14 ,791 ,786** 

Справяне със средата 14 ,807 ,738** 

Личностно израстване 14 ,786 ,806** 

Позитивни отношения с другите 14 ,854 ,860** 

Цел в живота 14 ,833 ,767** 

Себеприемане 14 ,873 ,907** 

**Резултатите са статистически значими при р<0,01 
 
 

ВЕРИФИКАЦИЯ НА РАБОТНИТЕ ХИПОТЕЗИ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗНАЧИМИТЕ РЕЗУЛТАТИ  
 

Гореизложените теоретични съображения породиха и изходните хипотези на 

емпиричното изследване: 

Хипотеза 1 

Допускаме, че съществуват интериндивидуални и групови различия в нивата на 

измерваните конструкти в зависимост от пола,  възрастта, и социоикономичния 

статус (образование, семейно положение, трудова заетост, личен месечен доход, 

наличие на деца в семейството и др.)  на изследваните лица.  

 

 От разгледаните от нас демографски фактори в най-голяма степен върху 

изследваните имуногенни личностни ресурси, негативните личностни характеристики и 

двата типа благополучие влияние оказват семейният статус и субективната преценка на 
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материалното положение на изследваните лица. По тази причина се спряхме на тяхното 

представяне тук. 

Семейният статус разделихме на две групи: живеещи с интимен партньор и 

живеещи без интимен партньор (сами, с родители, овдовели и т.н.). Направеният анализ 

показа, че този фактор оказва най-силно влияние на изследваните конструкти. 

Съжителството с интимен партньор повлиява четири от шестте дименсии на 

психичното благополучие (фиг. 2.) -  справяне със средата, позитивни отношения с 

другите, цел в живота, себеприемане;компонентите на субективното благополучие 

(фиг. 3.) - удовлетвореност от живота, позитивен афект, негативен афект, афективен 

баланс;имуногенните личностни черти самооценка и оптимизъм (фиг. 4.), както и 

четирите включени в изследването деструктивни личностни измерения – възприет 

стрес, депресия, негативен здравен статус  и невротизъм (фиг. 5.). 

 

Фиг.2. Влияние на семейния статус върху дименсиите на психичното 

благополучие 

 

Фиг.3. Влияние на семейния статус  върху дименсиите на субективното 

благополучие 
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Фиг.4. Влияние на семейния статус  върху имуногенните личностни черти 

 

 
Фиг.5. Влияние на семейния статус  върху патогенните личностни черти 

 

Прави впечатление, че по-високи оценки по измеренията на субективното 

благополучие по четири от шестте дименсии на психичното благополучие (позитивни 

отношения с другите,  цел в живота, себеприемане и справяне със средата), получават 

лицата от категорията „живеещи с партньор”. Подобни резултати са получени и при 

други изследвания (Veenhoven, 2012). Същото се отнася и за протективните личностни 

ресурси самооценка и оптимизъм, докато патогенните черти получават по-високи 

стойности при лицата, които не делят домакинство с интимен партньор.  

Субективната преценка на материалното положение разделихме на два 

признака: трудно и нормално. Резултатите показват, че този фактор също оказва 

статистически значимо влияние на голям брой конструкти –справяне със средата, 

позитивни отношения с другите, себеприемане, удовлетвореност от живота, позитивен 

афект и негативен афект, афективен баланс, самооценка, оптимизъм, възприет стрес, 

негативен здравен статус, депресия  и невротизъм. Промените в нивата на изследваните 

конструкти под влиянието на субективната оценка на материалното положение са 

представени на фигури: 6., 7., 8. и 9. 
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Фиг.6. Влияние на фактора материално положение върху измеренията на 

психичното благополучие 

 

Фиг.7. Влияние на фактора материално положение  върху измеренията на 

субективното благополучие 

Фиг.8. Влияние на фактора материално положение  върху самооценката и 

оптимизма 
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Фиг.9. Влияние на фактора материално положение  върху деструктивната депресивна 

симптоматика 

 

С подобряването на материалното положение се наблюдава нарастване на 

стойностите по скалите справяне със средата, позитивни отношения, себеприемане, 

удовлетвореност в живота, позитивен афект, афективен баланс, самооценка, 

оптимизъм. От друга страна, изследваните лица, които възприемат материалното си 

положение като незадоволително, преживяват по-високи нива на негативен афект, 

възприет стрес, негативен здравен статус, депресивна симптоматика и невротизъм. 

Обяснението за силното влияние на този фактор може да се търси в икономическите 

условия в България.  

Възможен извод от анализа на влиянието на демографските променливи върху 

изследваните конструкти е, че допускането ни, че съществуват интериндивидуални 

и групови различия в зависимост от социокултурните особености на изследваните 

лица, частично се доказва. 

 

 

Хипотеза  2 

Допускаме, че протективните личностни ресурси (издръжливост, самооценка, 

оптимизъм, чувство за хумор, способност за възстановяване) са взаимосвързани в 

своето благоприятно влияние върху преживяването на благополучие и че тяхната 

изявена наличност ще има директни позитивни ефекти върху психичното здраве, 

операционализирано в изследването като субективно и психично благополучие. 

Очакваме, че индивидите, които се характеризират с по-ниски нива на личностна 

издръжливост, позитивна самооценка, диспозиционен оптимизъм, чувство за хумор и 

способност за възстановяване от негативните преживявания ще преживяват по-

ниски нива на субективно и психично благополучие. И обратното, индивидите с по-

високи нива на протективните личностни характеристики ще преживяват по-високи 

нива на благополучие. 
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За установяване на отношенията между издръжливостта, самооценката, 

оптимизма, чувството за хумор и способността за възстановяване проведохме 

корелационен анализ, резултатите от който са представени на табл. 5. 
 

Табл.5. Коефициенти на корелация между протективните личностни ресури 

Протективни 

личностни ресурси 

Издръж-

ливост 

Само-

оценка 

Опти-

мизъм 
Хумор 

Възстано-

вяване 

Издръжливост  ,488
**

 ,575
**

 ,387
**

 ,477
**

 

Самооценка   ,503
**

 ,085 ,361
**

 

Оптимизъм    ,233
**

 ,406
**

 

Хумор     ,354
**

 

Възстановяване      

**Резултатите са статистически значими при р<0,01. 

 

 

Получените резултати показват, в съответствие с нашето допускане, че 

протективните личностни ресурси са взаимосвързани положително. Единствено между 

чувството за хумор и самооценката не се открива статистически значима корелация, 

което, в случая, показва, че тези позитивни психологични характеристики са 

независими една от друга. 

Като следваща стъпка от верифицирането на Хипотеза 2. проведохме 

корелационен анализ за проследяване на характера на взаимовръзките между 

издръжливостта, самооценката, оптимизма, чувството за хумор и способността за 

възстановяване, от една страна, и структурните измерения на психичното и 

субективното благополучие, от друга страна. Резултатите от него са представени на  

табл. 6.  

 

 

Табл.6. Коефициенти на корелация между протективните личностни ресури и 

структурните измерения на психичното и субективното благополучие 

Скала Издръжливост Самооценка Оптимизъм Хумор 
Възстано-

вяване 

Психично благополучие 

Автономия ,503
**

 ,388
**

 ,271
**

 ,212
**

 ,320
**

 

Справяне със средата ,670
**

 ,512
**

 ,519
**

 ,288
**

 ,466
**

 

Личностно израстване ,569
**

 ,327
**

 ,449
**

 ,278
**

 ,288
**

 

Позитивни отношения  ,446
**

 ,224
**

 ,371
**

 ,281
**

 ,257
**

 

Цел в живота ,573
**

 ,497
**

 ,501
**

 ,185
**

 ,339
**

 

Себеприемане ,635
**

 ,614
**

 ,598
**

 ,302
**

 ,469
**
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Скала Издръжливост Самооценка Оптимизъм Хумор 
Възстано-

вяване 

Субективно благополучие 

Удовлетвореност от 

живота 
,396

**
 ,441

**
 ,433

**
 ,158

**
 ,307

**
 

Позитивен афект ,485
**

 ,412
**

 ,507
**

 ,297
**

 ,414
**

 

Негативен афект -,398
**

 -,488
**

 -,523
**

 -,232
**

 -,455
**

 

Афективен баланс ,489
**

 ,501
**

 ,573
**

 ,293
**

 ,486
**

 

*Резултатите са статистически значими при р≤0,05;  

**Резултатите са статистически значими при р≤0,01 

 

 

Така установеното наличие на корелационни взаимозависимости между 

протективните личностни ресурси и компонентите на психичното и субективното 

благополучие ни дават основание да проверим ефектите на издръжливостта, 

самооценката, оптимизма, чувството за хумор и способността за възстановяване от 

негативните преживявания върху автономията, справянето със средата, личностното 

израстване, позитивните отношения с другите, целта в живота, себеприемането, 

позитивния и негативния афект, общата удовлетвореност от живота и афективния 

баланс, които въведохме като зависими променливи. 

За тази цел проведохме  регресионен анализ, тъй като той дава възможност за 

проследяване на едновременното влияние на протективните личностни характеристики 

върху всяко от структурните измерения на психичното благополучие (табл. 7.) и 

субективното благополучие (табл. 8.).  

 

 

Табл.7. Регресионни коефициенти (β) на влиянието на протективните личностни ресурси  

върху структурните измерения на психичното благополучие 
 

 

ЗП            НП           

Регресионни коефициенти β 

∆R² Sig. 
Издръж-

ливост 

Само-

оценка 

Опти-

мизъм 

Хумор Възста-

новяване 

Автономия 0,423 0,158 - - - 0,266 ,000 

Справяне със 

средата 
0,473 0,162 0,106 - 0,134 0,513 ,000 

Личностно 

израстване 
0,468 - 0,173 - - 0,338 ,003 

Позитивни 

отношения 
0,241 - 0,137 - - 0,289 ,022 

Цел в живота 0,365 0,217 0,176 - - 0,396 ,002 

Себеприемане 0,310 0,277 0,231 - 0,121 0,557 ,007 
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Табл. 8. Регресионни коефициенти (β) на влиянието на протективните личностни 

ресурси  върху структурните измерения на субективното благополучие 
 

 

ЗП             НП                  

Регресионни коефициенти β ∆R² Sig. 

Издръж-

ливост 

Само-

оценка 

Опти-

мизъм 

Хумор Възста-

новяване 

  

Удовлетво-

реност от живота 
0,157 0,239 0,233 - - 0,263 ,012 

Позитивен афект 0,133 0,119 0,266 - 0,152 0,345 ,034 

Негативен афект - -0,235 -0,310 - -0,239 0,374 ,000 

Афективен 

баланс 
- 0,227 0,344 0,114 0,215 0,435 ,015 

 

Получените резултати потвърждават тезата за положителното значение на 

протективните личностни ресурси за успешната адаптация към предизвикателствата в 

живота и преживяването на позитивно психично здраве. В обобщение може да се каже, 

че най-силни предиктори на справянето с предизвикателствата на живота и 

преживяването на психично и субективно благополучие са оптимизмът, 

издръжливостта и самооценката. Въз основа на констатираните резултати можем да 

заключим, че Хипотеза 2. се потвърждава напълно. Общият извод, който може да се 

направи от това, е, че интервенцията в тези области би могла да бъде ключ към  

превенцията на психичните заболявания и подобрението на психичното здраве.  

 

Хипотеза 3 

Предполагаме, че изявената наличност на депресивна симптоматика (депресия, 

възприет стрес, негативен здравен статус, невротизъм) ще има директни негативни 

ефекти върху измеренията на психичното здраве и преди всичко, върху 

преживяването на психично благополучие. Допускаме, че негативните личностни 

характеристики са взаимосвързани и в съответствие с това очакваме, че индивидите, 

които се характеризират с по-ниски нива на депресия, възприет стрес, негативен 

здравен статус и невротизъм ще преживяват по-високи нива на субективно и 

психично благополучие. И обратното, индивидите с по-високи нива на деструктивни 

личностни измерения ще преживяват по-ниски нива на субективно и психично 

благополучие. 

 

В тази връзка очакваме: (1) между отделните прояви на деструктивната 

депресивна симптоматика да съществуват високи правопропорционални 

взаимозависимости и (2) патогенните характеристики да покажат обратна връзка със 

структурните измерения на психичното и субективното благополучие.  

От таблица 9. става видно, че нашето очакване за правата връзка между 

негативните личностни характеристики се потвърждава. Силата на интеркорелациите 

между депресията, възприетия стрес, негативния здравен статус и невротизма е от 

значителна до висока. 
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Табл.9. Коефициенти на корелация между негативните личностни характеристики 

Негативни личностни 

характеристики 
Депресия Възприет стрес 

Негативен 

здравен статус 
Невротизъм 

Депресия   ,601
**

 ,711
**

 ,581
**

 

Възприет стрес   ,709
**

 ,606
**

 

Негативен здравен 

статус 
   ,697

**
 

Невротизъм     

**Резултатите са статистически значими при р≤0,01. 

 

На следващия етап от анализа проверихме връзките между негативните 

личностни характеристики и структурните измерения на психичното благополучие  и 

субективно благополучие (табл. 10.). 

 

Табл.10. Коефициенти на корелация между негативните личностни характеристики и 

структурните измерения на психичното и субективното благополучие 

Скала-корелации Депресия Възприет стрес 
Негативен 

здравен статус 
Невротизъм 

Психично благополучие 

Автономия -,346
**

 -,396
**

 -,396
**

 -,388
**

 

Справяне със 

средата 
-,558

**
 -,567

**
 -,682

**
 -,542

**
 

Личностно 

израстване 
-,331

**
 -,229

**
 -,406

**
 -,221

**
 

Позитивни 

отношения с 

другите 

-,397
**

 -,255
**

 -,427
**

 -,287
**

 

Цел в живота -,448
**

 -,412
**

 -,617
**

 -,373
**

 

Себеприемане -,607
**

 -,565
**

 -,698
**

 -,575
**

 

Субективно благополучие 

Удовлетвореност от 

живота 
-,408

**
 -,400

**
 -,519

**
 -,385

**
 

Позитивен афект -,687
**

 -,622
**

 -,654
**

 -,583
**

 

Негативен афект ,738
**

 ,639
**

 ,716
**

 ,643
**

 

Афективен баланс -,795
**

 -,706
**

 -,765
**

 -,686
**

 

**Резултатите са статистически значими при р≤0,01. 

 

Елементите  на психичното и субективното благополучие показват отрицателни 

връзки с негативната афективност. Когато нивата на негативните личностни измерения 

сe понижават, нарастват нивата на преживяното от индивида благополучие. И 

обратното, високите равнища на депресия, възприет стрес, негативен здравен статус и 

невротизъм се свързват със занижени нива на отделните измерения на психичното и 

субективното благополучие. Изключение от тази тенденция прави само негативният 
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афект, който се повишава с нарастването на нивата на негативните личностни 

характеристики, като силата на тази връзка е от значителна до голяма. 

Влиянието на негативните личностни характеристики върху компонентите на 

евдемоничното и хедонистичното благополучие, проверено чрез регресионен анализ, е 

илюстрирано на таблица 11. и 12.  

 
Табл. 11. Регресионни коефициенти (β) на влиянието на негативните личностни 

характеристики  върху структурните измерения на психичното благополучие 
 

 

                                        НП 

        ЗП                  

Регресионни коефициенти β 

∆R² Sig. 
Депресия  Възприет 

стрес 

Негативен 

здравен статус 

Невротизъм 

Автономия - -0,196 -0,149 -0,149 0,183 ,045 

Справяне със средата -0,121 -0,142 -0,495 - 0,480 ,044 

Личностно израстване - - -0,402 - 0,159 ,000 

Позитивни отношения -0,188 - -0,290 - 0,192 ,011 

Цел в живота - - -0,616 - 0,377 ,000 

Себеприемане -0,194 - -0,467 -0,130 0,512 ,023 

 

Данните, посочени в табл. 11. показват, че негативните личностни 

характеристики дават статистически значими негативни ефекти в различни комбинации 

върху автономията, справянето със средата, личностното израстване, позитивните 

отношения с другите, целта в живота и себеприемането. Най-силен предиктор на 

нарушените нива на структурните измерения на психичното благополучие се оказва 

негативният здравен статус. Негативното влияние на този рисков за психичното здраве 

фактор се отчита и при шестте компонента на евдемоничното благополучие.  

 

Табл. 12. Регресионни коефициенти (β) на влиянието на негативните личностни 

характеристики  върху структурните измерения на субективното благополучие 
 

 

ЗП           НП                  
Регресионни коефициенти β 

∆

R² 

 

Sig. 
Депресия Възприет

стрес 

Негативен 

здравен статус 

Невро-

тизъм 

Удовлетвореност от 

живота 
- - -0,515 - 

0

,263 
,000 

Позитивен афект -0,390 -0,210 -0,137 -0,122 
0

,552 
,046 

Негативен афект 0,402 0,145 0,201 0,178 
0

,640 
,004 

Афективен баланс -0,441 -0,197 -0,188 -0,171 
,

,745 
,000 

 

Получените данни ясно свидетелстват за слабото до умерено статистически 

значимо негативно влияние, което депресията, възприетият стрес, негативният здравен 

статус и невротизмът, взети заедно, оказват  върху афективните компоненти на 
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субективното благополучие.На когнитивния компонент на субективното благополучие 

обаче влияе единствено негативният здравен статус. Вероятно факта, че не се 

констатира статистически значимо влияние на останалите негативни личностни 

характеристики върху този конструкт се дължи на това, че общата удовлетвореност от 

живота всъщност е оценъчно понятие, което отразява дългосрочната преценка на 

индивида за неговия живот, а не толкова моментните преживявания. 

Така получените резултати ни позволяват да заключим, че Хипотеза 3., според 

която предполагаме, че „изявената наличност на депресивна симптоматика (депресия, 

възприет стрес, негативен здравен статус, невротизъм) има директни негативни ефекти 

върху измеренията на психичното здраве и преди всичко, върху преживяването на 

психично благополучие”, се потвърждава напълно. Установява се, че негативните 

личностни характеристики влияят негативно със слаба до значителна обяснителна сила 

на структурните измерения на психичното и субективното благополучие и 

положително – на нивата на негативния афект.  

 

 

Хипотеза 4 

 

За да проверим нашето главно теоретично допускане, свръзано с 

интерактивните ефекти на протективните личностни ресурси и депресивната 

симптоматика върху психичното здраве, се спряхме на използването на 

множествения медиаторен анализ. Основната идея в медиаторния модел, която се 

проверява в настоящия дисертационен труд, е, че влиянието на определен фактор се 

опосредства (медиира) от различни променливи или процеси, които са вътрешни за 

организма (Baron & Kenny, 1986).Медиаторната хипотеза постулира как или чрез какви 

средства една независима променлива (Х) повлиява една зависима променлива (Y) чрез 

една или повече междинни променливи или  медиатори (М).Медиаторните процеси, 

при които има само един медиатор, се наричат проста медиация.  

На фиг. 10.е представен модел на проста медиация, който показва как 

каузалният ефект на променливата Х може да бъде разделен: на индиректен ефект 

върху Y през М и на директен ефект върху Y (път с’).Път а представя ефекта на Х 

върху медиатора, докато път b е ефектът на М върху Y, изолирайки ефекта на Х. По 

този начин индиректният ефект на Х върху Y през М може да бъде измерен като 

продукт на а и b (т.е. ab). Общият ефект на Х върху Y се измерва с 

нестандартизираното регресионно тегло с. Общият ефект на Х върху Y може да бъде 

изразен като сумата на директния и индиректния ефект: с = с’-ab.Посрещането на тези 

критерии би означавало пътища a, b, и с да бъдат значими, а с’ да е съществено по-

малък от с. 

Силна демонстрация на медиаторния модел (т.нар. „пълна медиация“) има, 

когато път „с” стане равен на нула. Ако път „с” при контролиране на път „а” и път „b” 

има остатъчна стойност, то това  показва, че има и други опосредстващи променливи, 

които при конкретното изследване не са взети предвид. 
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Фиг.10. Модел на проста медиация (по Baron & Kenny, 1986) 

 

 

По такъв начин възможностите на множествения медиаторен анализ 

предопределят неговия избор за изследване на интерактивните ефекти на депресията, 

възприетия стрес, негативния здравен статус и невротизма, от една страна,  и 

протективните личностни ресурси, от друга страна, върху компонентите на 

субективното и психичното благополучие при емпиричната верификация на Хипотеза 

4., която гласи:  

 

Предполагаме, че между деструктивната депресивна симптоматика 

(депресия, възприет стрес, негативен здравен статус, невротизъм), от една 

страна, и измеренията на психичното здраве, от друга, съществува обратна 

връзка, която обаче се опосредства от въвеждането на протективните 

личностни ресурси (издръжливост, самооценка, оптимизъм, чувство за хумор, 

способност за възстановяване), за които предполагаме, че ще демонстрират 

позитивно отношение с измеренията на психичното здраве. Тази работна 

хипотеза ще бъде разгърната в следните направления: 

 

 

1. Допускаме, че негативното влияние на депресията върху структурните 

измерения на психичното и субективното благополучие ще се понижи при 

въвеждането на протективните личностни ресурси като медиаторина това 

влияние. 

 

Резултатите от проведения множествен медиаторен анализ са представени на 

фиг. 11.  Както се вижда, негативните ефекти на депресията върху компонентите на 

психичното и субективното благополучие намаляват в най-голяма степен, когато биват 

опосредствани от издръжливостта, позитивната самооценка и диспозиционния 

c 

b 

c’ 

a 

X Y 

X Y 

M 

X – независима променлива; Y – зависима променлива;  M – медиатор; a – влияние на Х върху М; b – 

влияние на М върху Y; c – влияние на Х върху Y;  c’ - влияние на Х върху Y при контролиране на 

медиатора. 



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

 
37 

оптимизъм, докато способността за възстановяване намалява тези ефекти единствено 

по отношение на позитивния афективен баланс.  

Пълна медиация обаче се наблюдава при влиянието на депресията върху 

личностното израстване през съчетанието от личностния ресурс издръжливост и 

диспозиционния оптимизъм. Това вероятно означава, че активизирането на тези 

позитивни протективни личностни характеристики би могло да доведе до отпадане на 

негативните ефекти на депресивитета (вж. фиг. 12.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 11. Интерактивни ефекти на депресията и протективните личностни ресурси върху 

структурните измерения на психичното и субективното благополучие 

 

 

 

 

 

-  + Автономия (R² = 

0,3133) 

Позитивен афективен 

баланс (R² = 0,6918) 

Удовлетвореност от 

живота (R² = 0,2923) 

Себеприемане (R² = 

0,6161) 

Цел в живота (R² = 

0,4207) 

Позитивни отношения 

(R² = 0,3480) 

Личностно израстване 

(R² = 0,3486) 

Справяне със средата 

(R² = 0,5730) 

Издръжливост 

Самооценка 

Оптимизъм  

Възстановяване  

Депресия 
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*Резултатите са статистически значими при р<0,05; ***Резултатите са статистически значими при р<0,001 

Фиг. 12. Директни и индиректни ефекти на депресията върху личностното израстване с 

медиаторна роля на издръжливостта  и оптимизма 

 

2. Очакваме негативното влияние на възприетия стрес върху структурните 

измерения на психичното и субективното благополучие да бъде опосредствано 

от протективните личностни ресурси като медиатори в това отношение и в 

резултат на това да се понижи. 

 

В този случай отново се наблюдава пълна медиация. Оказва се, че 

психологическата издръжливост е силен медиатор на негативното влияние на 

възприетия стрес върху способността за личностно развитие и израстване (вж. фиг. 13.) 

до степен, че да отмени неговото влияние и по този начин да способства за 

поддържането на желанието и усилията на индивида по посока продължаващото 

самоусъвършенстване дори в условия на трудности и житейски кризи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
***Резултатите са статистически значими при р<0,001 

Фиг. 13. Директни и индиректни ефекти  на възприетия стрес върху личностното 

израстване с медиаторна роля на издръжливостта 

- 0,36*** 
Личностно израстване 

Депресия  Личностно израстване 

Издръжливост 

Оптимизъм  

Депресия  

- 0,07 

- 0,64*** 

- 0,30*** 

0,30*** 

0,29* 

- 0,23*** 

Личностно израстване 

Възприет стрес Личностно израстване 

Издръжливост  

Възприет стрес 

0,04 

- 0,56*** 0,30*** 
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Фиг. 14 илюстрира получените резултати от анализа на множествената медиация 

при влиянието на възприетия стрес върху елементите на психичното и субективното 

благополучие. Личностната издръжливост,  диспозиционният оптимизъм и позитивната 

самооценка отново се явяват най-силните медиатори по отношение негативните ефекти 

на възприетия стрес върху структурните измерения на психичното и субективното 

благополучие. Оказва се, че тяхното мобилизиране от индивида би имало за резултат 

повишаване на нивата на преживяно психично и субективно благополучие в условия на 

висок възприет стрес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 14. Интерактивни ефекти на възприетия стрес и протективните личностни 

ресурси върху структурните измерения на психичното и субективното благополучие 

 

3. Очакваме протективните личностни ресурси да редуцират негативното влияние 

на негативния здравен статус върху структурните измерения на психичното и 

субективното благополучие. 

 

По отношение влиянието на негативния здравен статус върху структурните 

измерения на психичното и субективното благополучие  най-силни медиатори се 

-  + Автономия (R² = 

0,3203) 

Позитивен афективен 

баланс (R² = 0,6184) 

Удовлетвореност от 

живота (R² = 0,2929) 

Себеприемане  (R² = 

0,6033) 

Цел в живота (R² = 

0,4128) 

Позитивни отношения 

(R² = 0,3069) 

Личностно израстване 

(R² = 0,3435) 

Справяне със средата 

(R² = 0,5795) 

Издръжливост 

Самооценка 

Оптимизъм  

Възстановяване  

Възприет стрес 
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оказват личностната издръжливост и диспозиционният оптимизъм (фиг. 15). 

Контролирането на издръжливостта води до намаляване на негативните ефекти на 

негативния здравен статус върху всичките шест измерения на психичното 

благополучие (автономия, справяне със средата, личностно израстване, позитивни 

отношения с другите, цел в живота и себеприемане), а въвеждането на оптимизма 

опосредства влиянието на негативния здравен статус върху автономията, личностното 

израстване и себеприемането, както и върху когнитивния и афективния елемент на 

субективното благополучие, като го намалява. По този начин издръжливостта, 

опитмизма, позитивната самооценка и чувството за хумор допринасят за поддържането 

на оптимални нива на психично и субективно благополучие, когато бъдат активизирани 

при преживяването на негативен здравен статус. 

Съчетанието от медиаторите издръжливост и оптимизъм демонстрира пълна 

медиация при влиянието на негативния здравен статус върху личностното израстване 

(фиг. 16), докато същите тези протективни ресурси опосредстват напълно въпросното 

негативно влияние върху онова измерение на психичното благополучие, което се 

отнася до способността за независимо и самостоятелно правене на преценки и вземане 

на решения (фиг. 17.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 15. Интерактивни ефекти на негативния здравен статус и протективните 

личностни ресурси върху структурните измерения на психичното и субективното 

благополучие 

-  + Автономия (R² = 

0,3000) 

Позитивен афективен 

баланс (R² = 0,5993) 

Удовлетвореност от 

живота (R² = 0,2970) 

Себеприемане (R² = 

0,5957) 

Цел в живота (R² = 

0,4450) 

Позитивни отношения 

(R² = 0,3336) 

Личностно израстване 

(R² = 0,3355) 

Справяне със средата 

(R² = 0,5809) 

Негативен 

здравен статус 

Издръжливост 

Самооценка 

Оптимизъм  

Хумор  
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*Резултатите са статистически значими при р<0,05; ***Резултатите са статистически значими при р<0,001 

Фиг. 16. Директни и индиректни ефекти на негативния здравен статус върху 

личностното израстване с медиаторна роля на издръжливостта и оптимизма 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Резултатите са статистически значими при р<0,05; **Резултатите са статистически значими при р<0,01; 

***Резултатите са статистически значими при р<0,001. 

Фиг. 17. Директни и индиректни ефекти на негативния здравен статус върху 

автономията с медиаторна роля на издръжливостта и  оптимизма 

 

 

Тези резултати дават силна подкрепа на допускането за буферната роля на 

протективните личностни ресурси в справянето с негативната афективност и в 

поддържането на психично благополучие в моменти на трудности и изпитания. 

 

 

4. Допускаме, че ефектите на невротизма върху структурните измерения на 

психичното и субективното благополучие ще отслабят своята сила под 

въздействието на протективните личностни ресурси.  

 

- 0,50*** 
Личностно израстване 

Негат. здравен статус  

 

Личностно израстване 

Издръжливост 

Оптимизъм  

Негат. здравен статус  

- 0,09 

- 1,03*** 

- 0,38*** 

0,29*** 

0,33* 

- 0,56*** 

- 0,18 

- 1,03*** 

- 0,38*** 

0,38*** 

- 0,46** 

Автономия  

Негат. здравен статус   

 

Автономия 

Издръжливост 

Оптимизъм  

Негат. здравен статус   
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Фиг. 18 представя схематично резултатите от проведения множествен 

медиаторен анализ на интерактивното влияние на невротизма и протективните 

личностни ресурси (издръжливост, самооценка, оптимизъм, чувство за хумор, 

способност за възстановяване), върху структурните дименсии на психичното 

благополучие и елементите на субективното благополучие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 18 . Интерактивни ефекти на невротизма и протективните личностни ресурси 

върху структурните измерения на психичното и субективното благополучие 

 

 

Невротизмът се проявява като негативно свързан с всички елементи на 

психичното и субективното благополучие. С други думи, изразеното наличие на 

невротични черти у индивида  може да доведе до по-ниска обща удовлетвореност от 

живота и занижен афективен баланс, до фрустрация в междуличностните отношения и 

нежелание да се правят компромиси, до прекомерна ангажираност с чуждите желания и 

оценки, неприемане на определени лични качества, отсъствие на чувство за смисъл в 

живота и на контрол над външния свят, до личностна стагнация и отегченост.  

 

Също както при ефектите на депресията, възприетия стрес и негативния здравен 

статус, така и тук резултатите от изследването потвърждават медииращата роля на 

-  + 

Невротизъм 

Автономия (R² = 

0,2973) 

Позитивен афективен 

баланс (R² = 0,5402) 

Удовлетвореност от 

живота (R² = 0,2621) 

Себеприемане (R² = 

0,5718) 

Цел в живота (R² = 

0,3895) 

Позитивни отношения 

(R² = 0,2857) 

Личностно израстване 

Справяне със средата 

(R² = 0,5331) 

Издръжливост 

Самооценка 

Оптимизъм  

Възстановяване  
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издръжливостта при влиянието на невротизма върху структурните измерения на 

психичното благополучие, установени с въпросника на К. Риф - автономия, справяне 

със средата, позитивни отношения с другите, цел в живота и себеприемане. 

Изключение тук прави дименсията личностно израстване. Оказва се, че нито една от 

предложените за медиатори променливи не играе очакваната опосредстваща роля 

между невротизма и този компонент на психичното благополучие. 

Ефектът на невротизма върху измеренията позитивни отношения с другите, цел 

в живота и обща удовлетвореност от живота обаче отпада, когато се активизират 

различни комбинации от медиатори. Влиянието на този конструкт върху целта в 

живота отпада под въздействието на  комбинацията от следните медиатори: 

издръжливост, самооценка и оптимизъм (фиг. 19.). Този резултат е валиден за около 

39% от вариацията. Издръжливостта, заедно с оптимизма, отменя влиянието на тази 

негативна личностна характеристика върху измерението позитивни отношения с 

другите хора при 28,6% от вариацията в нивата на зависимата променлива (фиг. 20.). 

Съчетанието на самооценката с оптимизма отменя влиянието на невротизма върху 

общата удовлетвореност от живота при 26,2% обяснена вариация (фиг. 21.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

**Резултатите са статистически значими при р<0,01; ***Резултатите са статистически значими при р<0,001. 

Фиг. 19. Директно и индиректно влияние на невротизма върху целта в живота с 

медиаторна роля на издръжливостта, самооценката и оптимизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1,23*** 

0,09 

- 1,92*** 

- 0,77*** 

0,31*** 

0,52*** 

Цел в живота  

Невротизъм Цел в живота 

Издръжливост 

Самооценка 

Невротизъм 

Оптимизъм  

- 0,75*** 0,44** 
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*Резултатите са статистически значими при р<0,05; ***Резултатите са статистически значими при р<0,001. 

Фиг. 20. . Директно и индиректно влияние на невротизма върху позитивните отношения 

с другите хора с медиаторна роля на издръжливостта и  оптимизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
**Резултатите са статистически значими при р<0,01; ***Резултатите са статистически значими при р<0,001 

Фиг. 21. Директно и индиректно влияние на невротизма върху общата удовлетвореност 

от живота с медиаторна роля на самооценката и оптимизма 

 

Резултатите от проведения множествен медиаторен анализ ни позволяват да 

заключим, че нашата главна изследователска хипотеза за буферното влияние на 

протективните личностни ресурси в отношението между депресивната 

симптоматика и структурните измерения на позитивното психично здраве се 

потвърждава.  Оказва се, че при високи равнища на депресия, негативен здравен 

статус, възприет стрес и невротизъм в най-голяма степен се понижават нивата на 

чувството за справяне и компетнетност по отношение на средата и позитивното 

отношение към собствената личност, от една страна, и стойността на позитивния 

афективен баланс. 

Основният извод, който се налага от така получените резултати, се изразява в 

това, че най-важни медиатори за поддържането на оптимално психично и субективно 

- 0,69*** 
Удовлетвореност  

Невротизъм Удовлетвореност  

Самооценка 

Оптимизъм  

Невротизъм 

- 0,15 

- 0,77*** 

- 0,75*** 

0,26** 

0,26** 

- 1,07*** 

- 0,23 

- 1,92*** 

- 0,75*** 

0,22*** 

0,37* 

Позитивни отношения 

Невротизъм Позитивни отношения  

Издръжливост 

Оптимизъм  

Невротизъм   
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благополучие се явяват личностният ресурс издръжливост и позитивната ориентация в 

живота. Когато се активизират оптимизмът и  способността за устояване на 

изпитанията и трудностите, негативните личностни характеристики (депресия, 

възприет стрес, негативен здравен статус и невротизъм) губят от своето негативно 

влияние върху  структурните измерения на евдемоничното и хедонистичното 

благополучие. Оказва се, че издръжливостта е от значение за запазване на относително 

добри нива по всичките шест дименсии на психичното благополучие (автономия, 

справяне със средата, личностно израстване, позитивни отношения с другите, цел в 

живота и себеприемане) при наличието на деструктивна депресивна симптоматика. 

Диспозиционният оптимизъм, от своя страна, играе подобна роля за повечето дименсии 

на благополучието (по К. Риф и Е. Дийнер) в различни комбинации с други 

протективни личностни ресурси.  

 

 

Този подход  за изследване на протективните и деструктивни фактори на 

благополучието в позитивната психология на здравето води до промяна на клиничната 

и консултативната практика. Утвърждаването на позитивната психотерапия е 

стимулирано преди всичко от теоретичните и емпирични открития на евдемоничната 

традиция в изследването на благополучието. В тази перспектива в консултативната и 

клинична практика се прилага терапията за благополучие - специфична 

психотерапевтична стратегия, която има за цел увеличаването на психичното 

благополучие и издръжливостта. Основанията за нейното разработване лежат основно в 

това, че клиницистите, които работят с пациенти с тревожни и депресивни 

разстройства, често се сблъскват с незадоволителна степен на ремисия и с проблемите 

на повторната поява на разстройството (Fava, Tomba, & Grandi,2007). Обосновката на 

този терапевтичен модел се състои в допускането, че могат да се разработят критерии, 

въз основа на които да се разграничава валидното и полезно позитивно мислене от 

нереалистичните очаквания. Освен това се приема, че повишаването на психичното 

благополучие може да има за резултат понижаване на дистреса и достигане на по-

високи нива на издръжливост пред лицето на неблагоприятните жизнени 

обстоятелства.     

 
 

ОБЩИ НАБЛЮДЕНИЯ ОТ АНАЛИЗА НА ДАННИТЕ 
 

Резултатите показват, че медиаторите, които са от най-голямо значение при 

влиянието на негативната емоционалност върху позитивното психично здраве в 

настоящето изследване, са психологичната издръжливост и диспозиционният 

оптимизъм. Ролята им на опосредстващи променливи се доказва от факта, че под тяхно 

въздействие ефектите на негативната афективност върху структурните измерения на 

психичното здраве намаляват или отпадат. Друг важен извод е, че най-много случаи на 

пълна медиация се констатират при опосредстваното през протективните личностни 

ресурси негативно влияние на невротизма върху структурните измерения на 

благополучието, което би могло да означава, че ефектите на тази негативна личностна 
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черта върху психичното здраве могат да се намалят значително  при мобилизирането на 

съответните протективни психологични характеристики (личностна издръжливост, 

позитивна самооценка, диспозиционен оптимизъм). 

Протективните личностни ресурси, деструктивните личностни измерения, както 

и субективното и психичното благополучие флуктуират в зависимост от пола, 

възрастта и социокултурните различия. Един от значимите резултати показва, че 

ключови демографски фактори за преживяването на благополучие се оказват семейният 

статус и субективната оценка на материалното положение – живеещите с партньор в 

брак или на семейни начала и преценяващите материалното си положение като 

нормално преживяват по-високи нива на благополучие в сравнение с  онези, които 

оценяват материалното си положение като трудно и не съжителстват с интимен 

партньор.Може да се предполага, че това се дължи, от една страна, на подкрепата и 

чувството за сигурност, които изследваните лица получават, когато живеят в двойка, и 

от друга страна, на икономическата криза и обществените промени в страната.  

Общо взето, данните от теоретичния анализ и от проведеното емпирично 

изследване свидетелстват, че промяната в терапевтичните модели и стратегиите за 

профилактика  по посока активацията на протективните личностни ресурси би могла да 

доведе до повишаване на нивата на преживяното благополучие у лица с изразена 

депресивна симптоматика и високи нива на възприет стрес. 

 

 

 

НАУЧНА НОВОСТ 
 

Научната новост на предприетото изследване се състои в теоретичното и 

емпирично проучване на протективните и развитийни възможности на личностния 

ресурсиздръжливост и най-вече в избрания интегративен подход, който отчита 

съвместното влияние както на негативните личностни характеристики, така и на 

протективните личностни ресурси в повлияването на субективното и психичното 

благополучие, преживявани от личността. Резултатите  и изводите от реализираните в 

дисертационния труд изследвания позволяват да се обогатят съществуващите модели 

на психичното здраве с нови измерения. Оказва се, че психичното благополучие зависи 

от промяната на развитийното отношение между деструктивните и протективните 

личностни характеристики. Активацията на имуногенните личностни черти играе 

незаменима роля в развитието на адаптивни стратегии за справяне с проблемите и 

трудностите на всекидневието. С цел изясняване на взаимните ефекти на 

протективните личностни ресурси, деструктивните личностни измерения и дименсиите 

на субективното и психичното благополучие се прилагат медиаторни анализи. 
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ПРИЛОЖИМОСТ И ПОЛЕЗНОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 

Приложимостта на получените от теоретичното и емпирично изследване 

резултати се изразява в тяхната потенциална значимост за клиничната и социалната 

практика в качеството им на ефективни стратегии на индивидуално ниво за 

профилактика на депресивната и тревожна симптоматика чрез активизирането на 

протективните психологични ресурси. Получените изводи и резултати биха могли да 

послужат като основа за внедряването на конкретни профилактични и терапевтични 

практики в клиничната и образователната сфера, а също  и за оформянето на цялостни 

теоретични постановки в рамките на клиничната психология на здравето.Анализът на 

получените данни сочи, че включването на позитивни психологични интервенции в 

програмите за превенция и лечение на тези разстройства би довело до оптимизиране на 

нивото на преживяното от личността благополучие като измерител на цялостното 

психично здраве дори в условия на повишен възприет стрес. В теоретичен аспект 

получените изводи са функционални с това, че биха допринесли за повишаването на 

общата здравна култура и, евентуално, до подобряване на качеството на живот. 

 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 

На първо място това е ограниченият обем на изследваната извадка. От друга 

страна, обемът на въпросника (приблизително 300 айтема) създава трудности при 

неговото администриране. Освен това, използваните данни за психичното състояние на 

изследваните лица се базират не на клинични диагнози, а на въпросници за самоотчет. 

В този смисъл резултатите са надеждни, но, от друга страна, липсва обективно 

потвърждение на тези състояния. Изследването е фокусирано върху проявите на 

депресивна симптоматика при клинично здрави индивиди, докато за целите на едни по-

генерални изводи е необходимо да се проведе подробно и по-мащабно изследване и 

върху извадки от пациенти с депресивни и тревожни разстройства. Също така, 

констатираните резултати не могат да се генерализират за цялата популация.Тепърва 

предстои цялостното конструиране и валидизиране на нашия емпиричен модел в 

посока разширяване на времевите параметри на изследването (Lazarus, 2003) и 

отчитане на функционалността на този модел в терапевтичен контекст.  

В емпиричната част на дисертационния труд са представени стойностите на 

коефициентите на вътрешна консистентност, дескриптивните характеристики на  

отделните скали и проведените анализи на предполаганите от нас зависимости. 

Настоящето изложение обаче не позволява представянето на пълния набор данни от 

проведените психометрични процедури и поради тази причина анализите на конструкт-

валидността на отделните въпросници и скали остават обект на бъдещи  разработки и 

публикации по темата. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЪДЕЩИ НАСОКИ 
 

Целта на този дисертационен труд и проведеното емпирично изследване беше да 

се проверят директните и интерактивни ефекти на протективните личностни ресурси и 

деструктивната депресивна симптоматика върху психичното здраве при мъжете и 

жените в България на възраст от 25 до 46 години. 

В обобщение може да се каже, че резултатите от емпиричното изследване 

потвърждават нашата главна изследователска хипотеза, свързана с очакването за 

буферното влияние на протективните психологични характеристики и негативното 

влияние на деструктивните личностни измерения върху психичното здраве. При 

диференциран анализ на скалите за издръжливост, самооценка, оптимизъм, чувство за 

хумор и способност за възстановяване се наблюдава засилване на посоченото 

позитивно влияние върху психичното здраве при високите нива на тези конструкти. 

Същевременно, диференцираните високи нива на депресията, възприетия стрес, 

негативния здравен статус и невротизма илюстрират засилването на негативните 

ефекти на тези променливи върху психичното и субективното благополучие и техните 

измерения. При това, най-патогенен фактор за преживяването на благополучие се 

оказва депресията – под нейно влияние измеренията  личностно израстване, позитивни 

отношения с другите, себеприемане, удовлетвореност от живота и позитивен афективен 

баланс в най-голяма степен се понижават.  

Също така се потвърждава и очакването ни за мобилизирането и активизирането  

на имуногенните личностни черти (като най-важни за преживяването на благополучие 

се оказват издръжливостта и оптимизмът) под влиянието на деструктивната депресивна 

симптоматика.  

Един от значимите резултати показва, че най-важните демографски фактори  за 

преживяването на благополучие в България са семейния статус и субективната 

преценка на материалното положение. Живеещите с партньор и преценяващите 

материалното си положение като нормално декларират по-ниски нива на негативните 

личностни характеристики (депресия, възприет стрес, негативен здравен статус) и по-

високи резултати за самооценката, оптимизма, субективното благополучие (афективен 

и когнитивен компонент) и следните измерения на психичното благополучие: справяне 

със средата, позитивни отношения с другите, себеприемане, в сравнение с лицата, 

които живеят без интимен партньор и/или преценяват материалното си състояние като 

трудно.Можем да заключим, че характерът на стресорите и тяхната връзка с начините 

на справяне по време на ранната възрастност са силно зависими от социалния и 

исторически контекст, в който протича тази фаза от жизнения път. 

Ето защо, основната насока на бъдещата ни работа по темата се определя най-

вече  от необходимостта от разработването и валидизирането на цялостен интегративен 

модел, който да служи като отправна точка на  превантивната  работа и 

психотерапевтичните подходи, тъй като поддържането на оптимално ниво на 

благополучие има важни импликации не само за психичното, но и за физическото 

здраве. Осъщественият анализ на ролята на личностните предиктори  на психичното 

здраве показва, че нивото на преживяваното от личността благополучие играе роля 

както в профилактиката, така и при възстановяването от различни състояния и болести. 



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

 
49 

Полезно би било изследването и на модериращата роля на протективните личностни ресурси, 

както  и  включването на други „протективни“ или „имуногенни“ личностни фактори, 

способстващи за успешното преминаване и справяне с различните нормативни и ненормативни 

житейски кризи не само през младостта, но и през цялата продължителност на живота. 

 

СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

1. В теоретичен план са анализирани и систематизирани съвременните научни 

дискусии за предимствата на многомерните модели за оценка и оптимизация на 

психичното здраве, операционализирано в изследването като преживяване на 

хедонистично и евдемонично благополучие. Съпоставени са преимуществата и 

недостатъците на различните подходи в дефинирането на психичното здраве. 

Въз основа на направената реконцептуализация на доминиращите традиционни 

модели в изследователската практика и предвид най-новите разработки и 

постижения в областта на клиничната психология на здравето е предложен  

оригинален мултидименсионален  теоретичен модел (фиг.1, стр. 7). При 

неговото разработване са изследвани ключови протективни личностни 

характеристики и ресурси, които подпомагат оптимизацията на преживяването 

на психично и субективно благополучие при неблагоприятни условия, с идеята 

за съгласуване на теоретичните изследвания с консултативната и 

психотерапевтична практика. Акцентът е поставен върху разкриване на 

психологичните фактори и механизми за оптимизиране на личностната 

издръжливост и общото психично здраве. 

2. В представения дисертационен труд специална част е посветена на  клиничното 

приложение на теорията на К. Риф за евдемоничното благополучие.Наред с това 

е проведено теоретично изследване на протективните и развитийни 

възможности на личностния ресурс издръжливост. Тези акценти позволяват да 

се реализира едно усъвършенстване на програмите за справяне с депресивната 

симптоматика. 

3. Резултатите от осъществените в този дисертационен труд теоретични и 

емпирични изследвания позволяват да се обогатят съществуващите  теоретични  

модели на психичното здраве. Оказва се, че както психичното, така и 

субективното благополучие зависят от промяната на отношението между 

деструктивните  и протективните личностни характеристики. 

4. Разработена е батерия от първично адаптирани от нас за българските социо-

културни условия методики за оценка на психичното благополучие, различни 

имуногенни личностни черти, негативни диспозиции и т.н. Включените в 

батерията въпросници са с кроскултурна валидност според съвременните 

тенденции в психологията на здравето. Данните от проведените психометрични 

процедури правят възможно използването на тези скали  като надеждни 

инструменти в българската изследователска практика.  
5. Разработен е емпиричен план за изследване на личностно-развитийната 

перспектива в психологията на здравето, като са доказани протективните 
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възможности на издръжливостта, оптимизма, самооценката и чувството за 

хумор. 

6. Приложимостта на получените резултати и изводи се открива в това, че се 

доказва нуждата от промяна в прилаганите модели за профилактика и лечение 

на разстройствата от депресивния спектър по посока интегрирането на 

позитивни психологични интервенции с цел  актуализирането  и развитието на 

протективните личностни характеристики, които да повишат нивото на 

преживяваното от личността благополучие като измерител на цялостното 

психично здраве. Установените от нас закономерности при проведеното 

емпирично изследване биха могли да допринесат за подобряване на клиничната 

практика при превенцията и лечението на разстройства от депресивния и 

тревожния спектър. 
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ABSTRACT 
 

INTERACTIVE EFFECTS OF PROTECTIVE PERSONAL RESOURCES AND DEPRESSIVE 

SYMPTOMATIC ON MENTAL HEALTH 

This thesis studies the interactive effects of protective personal resources and 

depressive symptomatic on mental health from a theoretical and empirical point of view. 

In the last decades the main understanding considered by many humanitarian 

disciplines concerns the belief that the positive developmental view of human nature is 

salutary to a greater degree than the one observing the man as “a glass half empty”. Shifting 

this focus, in its turn, leads to growing research on resilience and protective psychological 

resources as predictors of health, coping with stress and experience of well-being. The 

theoretical part of the dissertation presents two main traditions in the study of human well-

being – the hedonic and the eudaimonic, the influence of depressive symptomatology and 

perceived stress on well-being and the mediating effects of resilience as a positive 

developmental process and other positive personal resources in that relationship.  

The empirical part of the thesis includes the hypotheses, research methodology, results 

and conclusions. A primary adaptation of the chosen psychological questionnaires and scales 

has been conducted for the purposes of the study. The empirical study has a cross-sectional 

design and includes people aged 18-46 years. The purpose of the thesis is the attempt to 

define the factors and processes which help people experience well-being, flourish and 

progress in life even though they face a diversity of problems and hardship in everyday life. 

The study  makes an attempt to answer the following questions: how certain personal 

characteristics (such as resilience, self-esteem, dispositional optimism, extraversion, the 

ability to recover from adversity and sense of humor) relate to the experience of depression, 

high levels of perceived stress, neuroticism and general negative health status in order to 

maintain optimal levels of subjective and psychological well-being; how the demographic 

characteristics shape the dynamics of subjective and psychological well-being; if there is a 

particular constellation of personal traits, processes and resources that may predict successful 

adaptation and coping with everyday stress. 

The issues presented in this study along with the conclusions concerning the 

interrelations between the proposed psychological constructs would find implementation in 

the prophylactic measures of mental health and the treatment of mood and anxiety disorders. 

In addition, the methods adapted for the Bulgarian socio-cultural context could be used as a 

part of programmes for positive mental health optimization. 

 

Key words: protective personal resources, resilience, subjective well-being, 

psychological well-being, adaptation, perceived stress, depression 
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