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 Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита пред научно жури от 

катедра „Социална, трудова и педагогическа психология” при Философски Факултет 

на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. 

 Дисертационният труд е с обем 182 страници и се състои от увод, изложение в 

шест глави, заключение, библиография и приложение. Съдържанието на всяка от 

главите е разпределено в отделни параграфи. Основният текст съдържа 20 таблици и 27 

фигури. Библиографията включва 153 заглавия на български, английски, гръцки и 

руски език.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд пред научно жури ще се състои на 19.10.2015 г. 

от .............. часа в 63 зала  на СУ „Св. Климент Охридски“ на открито заседание на 

избраното научно жури.  

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на специалност 

„Психология“, 60 кабинет, ет. 3, Южно крило, Ректорат – СУ „Св. Климент Охридски“, 

както и на сайта на университета – www.uni-sofia.bg. 

http://www.uni-sofia.bg/
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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1.1. Актуалност и значимост на проблема. 

Съвременното ускорено и непредвидимо развитие на икономиката и 

информационните технологии рефлектират значимо върху всички сфери на живота и 

превръщат сигурността и спокойствието в неуловим мираж. Хората са принудени да се 

справят с предизвикателства както в личен и професионален план, така и с 

икономически, политически и социокултурни проблеми, за да отговорят адекватно на 

изискванията, които поставя глобализиращия се свят.  

Интензивните темпове на икономическо и социално развитие, новите търсения 

и експерименти в науките за човека, наболелите проблеми за оптималното му 

взаимодействие с неговата среда са областите, които научното психологическото 

познание изучава и разработва. Това познание може и трябва да ни води към най-

правилни решения за избора на такъв начин на живот, при който индивидът 

пълноценно да изявява себе си и да допринася за своето и за общественото развитие, 

запазвайки както собственото си душевното равновесие и хармония, така и с 

обкръжаващия го свят.  

Проблемите, с които хората са принудени да се справят всекидневно, са 

многобройни и от различно естество. Медицинските изследвания показват, че в много 

отношения тялото на човек реагира на тези проблеми по стереотипен начин, с 

идентични биохимични промени, които по същество са предназначени да помогнат на 

организма да се справи с всякакъв вид изисквания. Факторите, които повишават 

значимо равнището на стрес, са различни, но предизвикват една и съща биологична 

стресова реакция. Научните изследвания и практиката показват, че промените в 

природата и в социалното обкръжение на човека, усложнени от присъствието на 

стресови фактори, очертават изключително динамична физиологична и психологична 

картина на поведение на индивида.  

Стресът като неизбежна част от съвременния живот рефлектира както върху 

отделния човек, така и върху обществото като цяло. Примерите за отражението на 

стреса в различните сфери на живота на човека са многобройни. Въпросът за 

намаляване, справяне и контрол на стресогенните въздействия е от огромно значение, а 

организирането на индивидуалната и груповата дейност на хората е съществен елемент 

за справянето в стресови ситуации. 
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Стресиращите и травматични събития в живота на човек активизират различни 

личностни ресурси, които функционират като буфер и помагат за развиването на 

различни способности и умения за адаптация и справяне. В този смисъл позитивните 

изходи от различни житейски ситуации, поставящи човешката издръжливост на 

изпитание, могат да допринесат не само за живеенето на един по-смислен живот и 

поддържането на добро психично здраве, но също и за поддържането на по-добро 

физическо здраве и за превъзмогването на изключително стресиращи и застрашаващи 

живота ситуации. 

Развитието на теорията за стреса до теория за емоциите, свързано с 

разглеждането на условията (външни и вътрешни), от които се пораждат не само 

негативни, но и позитивни състояния, усложнява и обогатява разбирането за 

адаптацията и предсказването на справянето и поддържането на чувството за 

благополучие у индивида. 

От изследванията се установява, че силното чувство за лична ефикасност е 

свързано с по-добро здраве, по-високи постижения и по-добра социална интеграция 

(Бандура, 1998). Аз-ефикасността обикновено се разбира като нещо, специфично за 

индивидуалния профил на личността, т.е. един човек може да има по-силна или по-

слаба вяра в себе си в различни области или ситуации на функциониране. 

Изследователите концептуализират т. нар. генерализирано чувство за Аз-ефикасност, 

което се отнася за една цялостна увереност в собствената способност за справяне в 

широк диапазон от трудни или нови ситуации. Аз-ефикасността е насочена към едно 

широко и стабилно чувство за компетентност на личността да се справя ефективно с 

различни стресови ситуации и води до по-силно чувство за щастие и субективно 

благополучие. 

В множество епидемиологични проучвания се установява, че депресията е едно 

от най-разпространените психиатрични състояния, които имат негативно влияние 

върху чувството за благополучие. В повечето изследвания България е на едно от 

първите места по различни негативни критерии (заболеваемост, смъртност и т.н.) и 

същевременно с това е сред последните страни в Европа и света по преживяване на 

щастие и благополучие. По данни на ЕВРОБАРОМЕТЪР 73,2% от българите се 

чувстват по-малко „щастливи” и повече „нещастни” от останалите европейци. 

Установява се, че само 46% от българите се чувстват „щастливи“ през „цялото” или 

„през повечето време” спрямо 65% за Кипър и 61% средно за ЕС. Освен това 

анкетираните българи се чувстват по-напрегнати от средното, 21% се чувстват 
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„изключително напрегнати” през „цялото” или „по-голямата част от времето” в 

сравнение с 13% за Кипър и със средното 15% за ЕС. Повечето анкетирани българи 

смятат, че имат по-ниски постижения в резултат на психически или емоционален 

проблем, в сравнение с респондентите от Кипър и останалите европейци. Само една 

трета от анкетираните българи (33%) смятат, че „никога” не са имали по-ниски 

постижения в резултат на физически проблем спрямо 45% за Кипър и средното 41% за 

ЕС. Регистрира се също така, че само 38% от изследваните лица от България смятат, че 

„никога” не са имали по-ниски постижения в резултат на въздействието на 

емоционален проблем (спрямо 47% за Кипър и средното 53% за ЕС). Само 6% от 

анкетираните българи са търсили помощ от професионалист през последните 12 месеца 

спрямо 14% за Кипър и средното 15% за ЕС. Положителното за България е, че 

процентът на хората, които търсят помощ от професионалист  се увеличава значително 

от 2006 г. насам (-10 процентни пункта). Подобни резултати определят актуалността на 

поставения проблем и обуславят необходимостта от преразглеждане на приложните 

интервенции, които се отнасят до промотирането и оптимизацията на психичното 

здраве. 

В този план е поставена целта на настоящата дисертационна разработка – да се 

проучат междукултурните подобия и различия между българи и кипърци при 

адаптацията и справянето в условията на повишено равнище на стрес и поддържането 

на субективното благополучие както през младостта, така и при прехода в средата на 

живот. От гледна точка на универсалния характер на задачите на развитието през 

ранната зряла възраст основното допускане е, че ще има голямо сходство между 

жизнените предизвикателства и общото ниво на удовлетвореност при българи и 

кипърци, както и че хората с по-слаби депресивни нагласи ще имат висока Аз-

ефикасност, по-висока степен на възприет контрол и самооценка. 

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

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

развитието на теориите и моделите за стреса и копинг стратегиите. В историко-

хронологичен план се представя развитието на концепциите за стреса, като се 

проследяват ситуационно-базовия модел на Х. Селие, психологическия модел за стреса 

на Р. Лазарус и С. Фолкман. Обръща се внимание на копинг стратегиите и по-

специално на двуосевия модел, както и на връзката им с личностните черти. Описани 
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са и основните измерения на копинг процеса от гледна точка на когнитивната оценка. 

Акцентът е поставен върху адаптацията и структурните измерения на субективното 

благополучие от гледна точка на възрастовата динамика, както и на ефекта на 

позитивните и негативните емоции върху преживяването на благополучие. 

Представена е и взаимовръзката на Аз-ефикасността със справянето със стреса, 

афективните процеси и субективното благополучие. Проследява се и влиянието на Аз-

ефикасността върху равнището на тревожност, депресия и паническо разстройство. 

Тези акценти очертават основното теоретично и емпирично допускане за сходствата и 

различията в равнището на стрес, депресивните нагласи, Аз-ефикасността, 

личностните черти и използваните копинг стратегии. 

Целта на настоящата дисертация е теоретичното и емпирично изследване на 

взаимовръзките и взаимовлиянието на възприетия стрес (контрол и заплаха), 

субективното благополучие, което включва емоционалния баланс (позитивен и 

негативен ефект), удовлетвореността от различни аспекти на живота и депресивните 

нагласи, от една страна, и Аз-ефикасността, личностните черти по модела на 

„Големите пет“ и самооценката, от друга страна. Направен е опит за сравнение на 

структурната организация на използваните инструменти в български и кипърски 

социокултурен контекст. 

За реализацията на целите и задачите на настоящото изследване е извършена 

начална адаптация за български и кипърски условия на някои от използваните 

въпросници и скали. Резултатите от статистическата обработка на данните оправдават 

тяхното използване предвид получените добри психометрични показатели. Въз основа 

на получените резултати, приложимостта на изводите и заключенията очакваме 

тяхното интегриране в клиничната практика. 

 

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

  

Дисертацията е структурирана в две части (теоретична и емпирична) - в шест 

глави,  заключение и използвана литература. В приложение са представени 

използваните и адаптирани за българския и кипърския социокултурен контекст 

въпросници и скáли в реда, в който са представени на изследваните лица. 

В увода е обоснован изборът на темата, актуалността на проблема и 

практическата значимост на изследването. Дефинирана е целта на дисертационния 

труд, определени са обектът и предметът на емпиричното изследване и е направено 
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кратко описание на изложението в отделните глави. В първа глава (РАЗВИТИЕ НА 

ТЕОРЕТИЧНИТЕ МОДЕЛИ ЗА СТРЕСА И СПРАВЯНЕТО) са проследени 

дефинициите на различните изследователи за стреса. Направен е задълбочен обзор на 

ситуационно-базовия модел на Х. Селие, на психологическия модел за стреса на Р. 

Лазарус и С. Фолкман. Обърнато е внимание на копинг стратегиите, като специално 

място е отделено на двуосевия модел, а също и на връзката им с личностните черти. В 

тази част на дисертацията са описани и основните измерения на копинг процеса от 

гледна точка на когнитивната оценка. Във втора глава (РАЗВИТИЕ НА 

КОГНИТИВНИЯ МОДЕЛ НА СТРЕСА ДО СИСТЕМНА ТЕОРИЯ ЗА ЕМОЦИИТЕ, 

АДАПТАЦИЯТА И СУБЕКТИВНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ) фокусът е върху 

развитието на когнитивния модел на стреса до системна теория за емоциите, развита от 

Р. Лазарус. Изследователят определя теорията за емоциите като когнитивно-

мотивационна-релационна система за обяснение на поведението на хората в стресови 

ситуации (Lazarus, 2002). Според него всяка емоция може да бъде дефинирана от 

уникално и специфично релационно значение, т.е. има различен смисъл в отношенията 

с другите хора и личност-среда. Това означава, че хората непрекъснато преценяват 

това, което се случва с тях през фокуса на неговата позитивна или негативна значимост 

за тяхната удовлетвореност и преживяването на щастие. Предприетите от Р. Лазарус и 

А. Бандура теоретични и емпирични изследвания на стреса и справянето в рамките на 

когнитивната и социокогнитивна парадигма водят до фундаментална промяна в 

начина, по който се разглеждат адаптационните процеси. Реакциите на стреса не се 

описват чрез събитията, на които субектът е изложен (стресорите), а чрез начина, по 

който индивидът ги оценява и мобилизира своите личностни и социални ресурси, за да 

управлява жизнените си ситуации и поддържа субективното си благополучие (Lazarus, 

1991; Bandura, 1997). В този аспект акцентът е поставен върху адаптацията и 

структурните измерения на субективното благополучие от гледна точка на 

възрастовата динамика, както и на ефекта на позитивните и негативните емоции върху 

преживяването на благополучие. Трета глава (СОЦИАЛНО-КОГНИТИВЕН ПОДХОД 

КЪМ АДАПТАЦИЯТА И СПРАВЯНЕТО ПРЕЗ ЖИЗНЕНИЯ ПЪТ) е посветена на 

концепцията на А. Бандура за Аз-ефикасността от гледна точка на социално–

когнитивния подход към адаптацията и справянето през жизнения път. Възприеманата 

Аз-ефикасност се дефинира като „вяра на хората в техните способности да постигнат 

определено равнище в своята дейност така, че тя да оказва влияние върху събитията, 

които засягат живота им” (Bandura, 1992). Силното чувство за Аз–ефикасност 
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подпомага човешките достижения и личното благополучие по много начини. Хора с 

висока степен на сигурност в своите способности възприемат трудните задачи като 

предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, а не като заплахи, които следва 

да бъдат избегнати. Такъв ефективен подход стимулира вътрешния интерес и 

разширяването на дейността. В случай на неуспех, те засилват и не прекъсват усилията 

си, като си обясняват неуспеха с недостатъчност на положените усилия и липса на 

познание и умения, които могат да бъдат придобити. Те подхождат към опасните 

ситуации с убеждението, че могат да упражнят контрол върху тях. Такъв ефективен 

подход води до лични постижения, намалява стреса и податливостта на депресии (пак 

там). В този план е представена и взаимовръзката на Аз-ефикасността със справянето 

със стреса, афективните процеси и субективното благополучие. Ниската Аз-ефикасност 

е позитивно свързана с депресията, безпокойството и безпомощността, докато силното 

чувство за компетентност улеснява когнитивните процеси и представянето в различни 

обстоятелства, включвайки качествено вземане на решения и по-високи академични 

постижения.  В четвърта глава (ВЛИЯНИЕ НА АЗ-ЕФИКАСНОСТТА ВЪРХУ 

ТРЕВОЖНОСТТА, ДЕПРЕСИЯТА И ПАНИЧЕСКОТО РАЗСТРОЙСТВО) се 

проследява влиянието на Аз-ефикасността върху равнището на тревожност, депресия и 

паническо разстройство. Когнитивните процеси и преди всичко представите за своята 

собствена неефикасност имат важно място във възникването на психопатологични 

отклонения. Възприеманата Аз–ефикасност характеризира очакванията на личността и 

е значима при справянето в трудни ситуации. Съгласно социално–когнитивната теория 

възприятието за собствената неефикасност играе основна роля във възникването на 

тревожността и депресията. (Первин, Джон, 2001). А. Бандура обръща внимание на 

следния интересен факт: разминаването между личните стандарти и резултатите от 

дейността може да има различен ефект - то може да доведе към повишение на усилията 

и мотивацията, но може да доведе и до апатия или повишена личностна тревожност 

или депресия (Bandura, 1992). 

Емпиричната част на дисертацията е оформена в две глави. В пета глава 

(ПОСТАНОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ) е описана 

теоретичната рамка, върху която е изградено емпиричното проучване, и основанието за 

избор на съответните инструменти за изследване на равнището на стрес, субективното 

благополучие, Аз-ефикасността, депресивните нагласи, стратегиите за справяне със 

стреса и личностните характеристики. Шеста глава (СТАТИСТИЧЕСКИ 

ПРОЦЕДУРИ И АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ) представя резултатите от 
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проучването, основано върху две извадки - българска и кипърска, които се състоят 

съответно от 679 и 236 изследвани лица. Представени са използваните статистически 

процедури за извършване на необходимите анализи и описанието на резултатите. 

Получените резултати ясно очертават сходствата и различията в равнището на стрес, 

депресивните нагласи, Аз-ефикасността, личностните черти и използваните копинг 

стратегии. Потвърдена е хипотезата за културата като важен фактор в преживяването 

на стрес и справянето с житейските предизвикателства. Получените резултати от 

изследванията предлагат доказателства и в подкрепа на тезата, че обективните фактори 

и ситуациите в живота имат огромно въздействие върху благополучието и 

преживяването на удовлетвореност от живота, но това става само посредством 

действието на множество когнитивни и мотивационни процеси. Получените от 

проверката на структурната организация на използваните скали и въпросници в 

български и кипърски контекст високи психометрични показатели дават възможност 

да се направи извод, че те успешно могат да се прилагат в бъдещи изследвания. В този 

смисъл е и един от съществените приноси на изследването - адаптирането и 

стандартизацията на използваните инструменти за кипърската социокултурна среда.  

 

ПОСТАНОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

Въз основа на осъществената теоретична систематизация бе формулирана 

основната цел на дисертационното изследване, неговите задачи и хипотези. 

 

ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ХИПОТЕЗИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Целта на емпиричното изследване е да се проучат междукултурните подобия и 

различия между българи и кипърци при адаптацията и справянето в условията на 

повишено равнище на стрес и поддържането на субективното благополучие както през 

младостта, така и при прехода в средата на живот.  

Емпиричното изследване е организирано на базата на когнитивния и 

социокогнитивен модел на Р. Лазарус и А. Бандура за справянето със стреса, 

поддържането на физическото и психическо здраве. Анализът в теоретичната част на 

дисертацията на развитието и обогатяването на транзакционния модел за стреса 
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показва, че понастоящем теорията за справянето се трансформира в системна теория за 

емоциите и благополучието на хората. При този подход се допуска, че адаптацията към 

предизвикателствата в живота и справянето със стреса може да има и позитивни 

резултати: личностно израстване, мобилизация на личностните и социални ресурси, за 

да се даде здрав отговор и да се подобри психичното здраве. 

 

Хипотези на изследването 

 

1. Допускаме, че ще се проявят взаимовръзки между равнището на стрес, 

депресивните нагласи и копинг стратегиите. По-конкретно: а) избягващите 

копинг стратегии ще бъдат свързани позитивно с високо равнище на стрес и 

депресивни нагласи; б) проблемно-фокусираните стратегии ще бъдат 

негативно свързани с по-високо равнище на стрес и депресивни симптоми; 

в) емоционално-фокусираните копинг стратегии  ще бъдат свързани 

негативно с по-високото равнище на стрес и депресивните нагласи. 

2. Очакваме взаимовръзка между някои измерения на личностните черти, 

стреса и депресивните нагласи. По-специално: а) невротизмът ще бъде 

свързан позитивно с по-високо равнище на стрес, депресивни нагласи и 

слабо равнище на субективно благополучие; б) сътрудничеството ще бъде 

негативно свързано с по-високо равнище на стрес, депресивни нагласи и 

слабо равнище на субективно благополучие. 

3. Предполагаме, че ще се установи взаимовръзка между измеренията на 

личностните черти и копинг стратегиите, като: а) невротизмът ще корелира 

позитивно с избягващите стратегии за справяне; б) сътрудничеството ще 

бъде позитивно свързано с емоционално-фокусираните и проблемно-

фокусираните копинг стратегии. 

4. Допускаме, че изследваните демографски признаци ще диференцират 

значимо равнището на стрес, депресивните нагласи, копинг стратегиите 

субективното благополучие. 
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5. Очакваме да се проявят значими различия между българи и кипърци по 

отношение на някои от изследваните феномени. 

 

Задачи на емпиричното изследване 

 

1) Да се провери надеждността на използваните скали: Аз-ефикасност (АЕ); 

Възприет стрес/Възприет контрол (ВС/ВК); Депресивни нагласи; Измеренията на 

Субективното благополучие (СБ) - афективен баланс и удовлетвореност в живота; 

отделните скáли, измерващи стратегиите за справяне. 

2) Да се установи взаимодействието на Аз-ефикасността на личността, 

възприетия стрес/контрол,депресивните нагласи със структурните измерения на 

субективното благополучие и копинг стратегиите в българска и кипърска извадка. 

3) Да се изследва връзката между личностните характеристики, субективното 

благополучие, депресивните нагласи и копинг стратегиите. 

4) Да се установи равнището на депресивността и субективното благополучие 

в българска и кипърска извадка, като се проверят значимите диференциации в 

зависимост от демографските признаци. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЦЕДУРА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Поставените в изследването цели и задачи, както и характерът на 

предполаганите зависимости между изследваните конструкти, определят средствата, 

които са използвани при обработката на получените резултати. Използвани са 

методите на описателната и дедуктивната статистика, които дават възможност да се 

отграничат междукултурните различия по отношение на изследваните феномени в 

българска и кипърска извадка. Обработката на данните е направена с помощта на 

статистически софтуерен пакет SPSS 20. Получените резултати са представени в 

табличен и графичен вид. 
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Респонденти  

Обект на емпиричното изследване са мъже и жени във възрастовия диапазон 

над 18 годишна възраст. Изследвани са общо 915 души - кипърци и българи, 

диференцирани по възрастов и полов признак. Българската извадка включва 679 

изследвани лица (74%), а кипърската извадка включва 236 души. Според пола 343 

души (37,4%) са мъже и 571 (62,2%) са жени. Освен по полов и възрастов признак 

кипърската и българската извадки са диференцирани и по следните признаци: 

образование: 

 средно - 529 души - 57,6%; 

 висше - 384 души - 41,8%; 

трудов стаж: 

 работещи - 633 - 69%; 

 неработещи/студенти и др. - 257 - 28%; 

 липсва информация за двадесет и пет от изследваните лица. 

Респондентите, които са посочили, че имат трудов стаж, са разпределени по 

следния начин: 

 до две години - 201 души - 21,9% 

 три до шест години - 145 души - 15,8% 

 седем до десет години включително - 76 души - 8,3% 

 над десет години - 176 души - 19,2%. 

 

Процедура на изследване 

Изследването се състои в администриране на батерия от въпросници на хора с 

различен социално-икономически статус и възраст, които са дали съгласието си да 

участват. Проучването се провежда анонимно, на хартиен носител, групово или 

индивидуално. Времето за попълване на въпросника отнема около един академичен 

час.  

 

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ  

 

За реализиране на целта и задачите на емпиричното изследване методологията 

включва извършването на анализ на литературата по разглеждания проблем и 

адаптация на някои от въпросници за българския и кипърския социокултурен контекст 

и извличане на изводи от проведените статистически анализи на данните. 
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Инструменти. Поставените в изследването цели и задачи, както и характерът на 

предполаганите зависимости между изследваните конструкти, определят средствата, 

използвани при обработката на получените резултати.  

Скала за Аз-ефикасност. Скалата съдържа 10 твърдения, формулирани 

позитивно. Общите оценки варират от 10 до 40. Скалата има висока вътрешна 

консистентност (α = 0,84), за българската извадка е α=0,85, за кипърската е α=0,80.  

Скала за оценка на възприетия стрес (Perceived Stress Scale, Cohen et al., 

1983). Оригиналната скала за българската социокултурна среда е адаптирана от Х. 

Силгиджиян, С. Карабельова и Д. Христова (Силгиджиян и др., 2007). 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) и 7 негативно 

формулирани (възприет стрес). Съдържанието на твърденията не са културно 

специфични, което позволява ползването и при междукултурни изследвания. Скалата 

не измерва възприемането на специфични събития, а по-скоро степента на възприетия 

контрол или липса на контрол по отношение на външни събития. За всеки айтем 

изследваното лице оценява честотата на проява през последния месец. Общата оценка 

за цялата скала варира от 14 (нисък възприет стрес) до 70 (висок възприет стрес). 

Психометричните качества на скалата са високи. Тя притежава също така добра 

дискриминативна чувствителност: показателите на възприетия стрес намаляват с 

възрастта, с нарастването на доходите, с нарастването на образователното ниво и 

когато професионалната и семейна ситуация е стабилна. Вътрешната валидност на 

скалата, използвана в междукултурното изследване е много висока (α = 0,85). За 

българската извадка коефициентът на вътрешна надеждност също е много висок (α 

=0,85), както и за кипърската (α = 0,83).  

Индивидуалната оценка на възприетия стрес по скалата варира от 14 (нисък 

възприет стрес) до 70 (висок възприет стрес). При изчисляването на индивидуалните 

оценки позитивните айтеми са реверсирани. Нивото на възприетия стрес се разглежда 

като модератор на отношенията между стресиращите ситуации и реакциите на 

индивида (соматични, емоционални и поведенчески). Ето защо показателите на 

възприетия стрес могат да се разглеждат като предиктор за съвкупността от 

перцептивно-когнитивни процеси, поставяни в действие, които се изразяват не само в 

оценката на стресиращите ситуации, но също така и на собствените възможности за 

справяне (възприетия контрол, стратегиите за справяне - активни или пасивни). 
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Силгиджиян и др. автори разглеждат възприетия стрес като елемент на по-общия 

процес на емоционално адаптиране/дезадаптиране към променящите се условия на 

живот. В този аспект се търсят паралели с други измерения на личностовите ресурси за 

справяне като негативната афективност и издръжливостта. В съответствие с това 

разбиране, в изследването се използват показателите на следните три типа оценки: 

1) възприет стрес (резултатите от цялата скала); 

2) възприет контрол (резултатите от 7-те айтема, формулирани позитивно - 

всички те показват доверие в себе си и компетентности за осъществяване на контрол и 

справяне с промените в живота); 

3) възприета заплаха (7-те айтема, формулирани негативно). 

Скала за оценка на субективното благополучие. За измерване на 

субективното благополучие използвахме 2 скали – скала за оценка на позитивния и 

негативния афект (Андрюс и Робинсън, 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”. 

Скалата има висока вътрешна консистентност α = 0,88, за българите е α = 0,89, а за 

кипърците α = 0,82. Скалата за оценка на позитивния афект включва шест афективни 

състояния – например:  „Изпълнен с живот”. Скалата има висока вътрешна 

консистентност α = 0,85, като за българите е α = 0,86, а за кипърците е α = 0,79. За 

негативния емоционален баланс данните са следните: за цялата извадка вътрешната 

консистентност на скалата е α = 0,78, за българската извадка е α = 0,80, а за кипърската 

- α = 0,70. Шестте негативно формулирани айтема измерват честотата на негативния 

афект, а шестте позитивни – честотата на позитивния афект. На базата на резултатите 

от двете скали като трето измерение се въвежда афективния баланс, който отразява 

разликата между позитивните и негативните афекти. 

Скала за измерване на удовлетвореността в живота. Тя съдържа 13 

твърдения, отнасящи се до различни сфери на дейност, за които изследваното лице 

трябва да прецени до каква степен е удовлетворено по скала от 1 = “напълно 

неудовлетворен” до 6 “напълно удовлетворен” (Силгиджиян и др., 2008).  

Скала за измерване на депресивните нагласи. За целта на изследването е 

използвана самооценъчната скала за депресия на Цунг. Тя съдържа 20 айтема, 9 от 

които са позитивно формулирани и 11 – негативно. Първоначално Цунг (Zung, 1965), 
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въз основа на концептуална гледна точка определя три области: первазивен афект 

(напр. периодичен плач), физиологични еквиваленти (напр. безсъние) и психологични 

еквиваленти (напр. безнадеждност). Това класифициране на симптомите обаче е 

опровергано от самия автор (Zung, 1967) факторна структура на айтемите, основана на 

извадка само от 169 възрастни лица. Чрез тази структура са получени четири фактора, 

като се оказва, че клиничното им интерпретиране е трудно, както и генерализирането 

на резултатите. В специализираната литература са идентифицирани 30 препратки за 

факторната структура на скалата, от които в 10 статии е представена матрицата на 

факторен анализ. Основно са от САЩ (Barefoot et al., 2000) и Япония (Kawada and 

Suzuki, 1992), както и някои от Европа (Sirkkaliisa and Pahkala, 1986). Различни 

факторни структури се получават от тези изследвания. Размерите на извадките варират 

от 60 (Steuer et al., 1980) до 3178 (Kawada and Suzuki,1993); характеристиките на 

популациите също варират, включвайки коронарни, бъбречни или ракови пациенти, 

възрастни хора, пациенти с афективни разстройства, служители, и студенти. Ротацията 

на факторите е диагонална или правоъгълна; и процедурата за определяне броя на 

факторите се различава (Kaiser criteria, scree test, and eigenvalue>2). Две статии 

съобщават за двуфакторна структура, четири статии - трифакторна структура, а шест 

статии – четирифакторна структура. Поради това, счетохме че си заслужава да се 

направи един потвърждаващ факторен анализ на скалата при българската и кипърската 

извадка. При прилагането на скалата в настоящото изследване се установява много 

висока надеждност (α=0,85), като за българската извадка стойността на коефициента на 

Кронбах е α=0,85, а за кипърската - α=0,83. 

Тест за оценка на предпочитаните стратегии за справяне със стреса. 

Теоретична основа на този тест е моделът за справяне със стреса на Лазарус и моделът 

за саморегулация на поведението на Карвър и Шейър. Адаптиран е за български 

условия от А. Русинова-Христова и Г. Карастоянов (Carver, Scheier, & Weintraub, 1989; 

Русинова-Христова, Карастоянов 2000). Тестът съдържа 14 скали, определящи 

съответните стратегии за справяне: 

 Активно справяне (Active coping) – процес на извършване на насочени 

действия срещу стресора или за минимизиране на неговите ефекти. 

Скалата включва айтеми за директни действия и увеличаване на усилията 

по посока разрешаване на проблема. Тя съдържа айтеми като: „Заемам се с 

разрешаването на проблема”. Скалата има 4 айтема.  
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 Планиране (Planning) – обмисляне какво, как и в какъв ред трябва да се 

действа за справяне със стресора. Стратегията по своята същност е 

проблемно-фокусиран начин за справяне, но се различава концептуално от 

проблемно-фокусирани действия. В процесуален аспект планирането е 

приоритет и на вторична оценка, докато активният копинг се отнася 

изцяло към фазата на справяне. Тук се включват айтеми като: „Обмислям 

как бих могъл най-добре да се справя с проблема”. Скалата има 4 айтема.  

 Потискане на конкуриращи се активности (Suppression of competing 

activities) – тази скала изследва стратегии, при които се оставят настрана 

други намерения и задачи, отхвърлят се проблеми, които разсейват 

вниманието. Целта е да бъдат фокусирани усилията на индивида за 

справяне с актуалния стресор. Скалата включва айтеми като: „Оставям 

настрана другите задачи, за да се концентрирам върху проблема”. Скалата 

има 4 айтема.  

 Въздържане (Restraint coping) – тук се включват усилията за сдържане, 

обуздаване, въздържане от преждевременни действия и изчакване, докато 

се предостави подходяща възможност за действие. Скалата може да се 

разглежда и като пасивна стратегия, ако смислено се приеме само като 

задържане, бездействие. Включени са айтеми като: „Внимавам да не 

влоша ситуацията чрез прибързани действия”. Скалата има 4 айтема.  

 Търсене на инструментална подкрепа (Seeking social support for 

instrumental reasons) – скалата включва търсене на съвет, помощ, 

информация. Тя включва айтеми като: „Разговарям с хора, които биха 

могли да помогнат за решаването на проблема”. Скалата има 4 айтема.  

 Търсене на емоционална подкрепа (Seeking social support for emotional 

reasons) – айтемите отразяват желание за разбиране, съчувствие, 

съпреживяване, морална подкрепа. Включват се айтеми като: „Споделям 

чувствата си с друг човек”. Скалата има 4 айтема.  

 Позитивно преосмисляне и развитие (Positive reinterpretation and growth) – 

тук се оценява тенденцията в човешкото поведение, при среща със 

стресор, да реконструира стресовата транзакция в позитивни термини, 

което може да доведе до започване, или продължаване на активни 
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проблемно-фокусирани действия. Включени са айтеми като: „Търся нещо 

полезно и добро в това, което се е случило”. Скалата има 4 айтема.  

 Отричане или неприемане (Denial) – описват се поведенчески отговори, 

които най-често се срещат при първичната оценка и изразяват отказ да се 

приеме станалото, като индивидът продължава да се държи така, сякаш 

нищо не се е случило. Включени са айтеми като: „Държа се така, като че 

ли това въобще не се е случило”. Скалата има 4 айтема.  

 Примиряване или приемане на станалото (Acceptance) – скалата включва 

айтеми като: „Приемам, че това се е случило и не може да бъде 

променено”. Скалата има 4 айтема.  

 Обръщане към религията (Turning to religion) – включват се айтеми като: 

„Търся утеха в религията”. Скалата има 4 айтема.  

 Фокусиране върху емоциите и изразяването им (Focusing on and venting of 

emotions) – измерва се тенденцията да се обръща внимание на това, което 

стресира и притеснява индивида, и да се изявяват възникналите чувства. 

Този отговор би могъл да бъде функционален, ако човек го използва през 

период на скърбене, за да се адаптира към загубата на близък човек и да се 

придвижи напред. Но от друга страна, фокусирането върху дистреса би 

могло да отвлича хората от активни копинг усилия и преодоляване на 

стреса. Включват се айтеми като: „Чувствам се силно потиснат и усещам, 

че и външно го показвам”. Скалата има 4 айтема.  

 Поведенческа дезангажираност (Behavioral disengagement) – скалата 

отразява намаляване на усилията за справяне със стресора, дори отказ от 

усилия за постигане на целите, които той блокира. Теоретично се 

предполага, че е твърде вероятно този стил да бъде използван, когато 

хората очакват минимални резултати от опитите да се справят със 

стресора. Тук се включват айтеми като: „Отчитам пред себе си, че не мога 

да се справя и се отказвам от опити за разрешаване на проблема.” Скалата 

има 4 айтема.  

 Психическа дезангажираност (Mental disengagement) – скалата измерва 

използването на алтернативна активност за обръщане на вниманието към 

друг проблем, обратно на стратегията за потискане на конкурентните 

активности. Описват се широк кръг дейности, които служат да отвлекат 



19 
 

вниманието от мислене за стресовите събития. Включват се айтеми като: 

„Мечтая за приятни неща и се стремя да не мисля за проблемите си”. 

Скалата има 4 айтема.  

 Употреба на алкохол и наркотици (Alcohol-drug disengagement) –  скалата 

се състои само от един айтем: “Пия алкохол или вземам наркотик, за да 

мисля по-малко за проблемите”. Поради това, тази скала няма да се 

анализира отделно, а само като влизаща в състава на обобщената стратегия 

"Бягство, отказ от справяне", описана по-долу. 

Върху основата на 14-те стратегии за справяне със стреса се извеждат вторични 

фактори, които представляват по-обобщени стратегии за справяне със стреса. Те са: 

 Когнитивно ангажиране – включва стратегиите: „Активно справяне, 

„Планиране”, „Потискате на конкуриращи се активности”, „Въздържане” и 

„Позитивно преосмисляне и развитие”. По своите характеристики тези 

стратегии се свързват с активността, независимо дали е моторна или 

когнитивна – активност, насочена към целенасочени действия за 

преодоляване на стреса, към обмисляне и планиране на възможностите и 

начините за справяне, към отхвърляне и абстрахиране от задачите, 

пречещи и усложняващи справянето.   

 Емоционално ангажиране – интегрира стратегиите: „Търсене на 

инструментална подкрепа”, „Търсене на емоционална подкрепа” и 

„Фокусиране върху емоциите и изразяването им”. Стратегиите, включени 

в този фактор, са свързани с търсенето на съвет и помощ от другите, с 

потребност от емоционален отклик, съчувствие и съпреживяване.   

 Когнитивно и емоционално дезангажиране – определя се от стратегиите: 

„Отричане или неприемане”, „Поведенческа дезангажираност”, 

„Психическа дезангажираност”, „Употреба на алкохол и наркотици” и 

„Обръщане към религията”. Включените във фактора стратегии се 

свързват с отричане, отхвърляне, отказ от търсеща активност и опити за 

справяне, ангажиране с други задачи и проблеми, чрез което се измества и 

облекчава влиянието на стресовите събития. Същата роля играе и 

търсенето на утеха в религията или употребата на алкохол и наркотици.   

 Примиренчество – съдържа само една от стратегиите „Примиряване или 

приемане на станалото”. Факторът се свързва с примиряване, приемане на 
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случилото се като факт, привикване към новата ситуация. Липса на 

когнитивна или емоционална активност.   

Въпросник за измерване на личностните черти по модела на „Големите пет”, 

на М. Донелан и колеги (Mini-IPIP) (Donnellan et al., 2006). Той се състои от 20 

твърдения и представлява съкратена версия на въпросника на Голдбърг (IPIP-FFM) 

(Goldberg, 1999). Всеки от петте фактора – „Невротизъм”,  „Екстраверсия”, 

„Сътрудничество”, „Добросъвестност” и „Откритост към нов опит”, се измерва с 

четири айтема, два от които са с позитивен смисъл и два с негативен, т.е. реверсивни 

(изключение е факторът откритост към нов опит, който е представен от 3 реверсивни 

айтема и един нереверсивен). Скалата за оценка е пет-степенна, от Ликъртов тип, която 

варира от „1 – изобщо не се отнася до мен” до „5 – напълно се отнася до мен”. 

Въпросникът е адаптиран за българската социокултурна среда (Karabeliova et al., 2012). 

За проверка на структурата на въпросника измерване на личностни черти (Mini-IPIP) 

на М. Донелан е проведен конфирматорен факторен анализ по метода на главните 

компоненти, като е използвана варимакс ротация на интеркорелациите и критерият за 

интерпретация на факторните тегла е наличието на стойност по-голяма от 0,30. 

Общият дял на обяснена вариация при петфакторното решение е 54,66%, което е 

индикация за добра структурна валидност. 

Въпросник за измерване на самооценката. Самооценката се измерва с 

помощта на скала, създадена от С. Розенберг. Тази скала е една от най-популярните и 

най-широко използвани за самооценка в психологията и социалните науки и се състои 

от десет твърдения, пет от които са реверсивни. Примерни айтеми са „Способен съм да 

върша нещата толкова добре, както и другите хора” и „Имам положително отношение 

към себе си”. Дж. Бласкович и Дж. Томака, както и М. Розенберг установяват, че 

скалата обикновено е с много добра надеждност и валидност в голям брой различни 

извадки, като коефициентът алфа на Кронбах почти винаги е в диапазона от 0,77 до 

0,88. За България скалата е адаптирана от Х. Силгиджиян и колеги (Миланов, 

Карабельова, 2011). Скалата за отговори е четири степенна, Ликертов формат, от „1-

напълно съм съгласен” до „ 4-изобщо не съм съгласен”, като няма неутрална позиция. 
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ВЕРИФИКАЦИЯ НА ХИПОТЕЗИТЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗНАЧИМИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 
1. Надеждност на скалите 

За проверка на надеждност на използваните въпросници и скáли, е приложен 

айтем анализ, както за всички изследваните лица, така отделно за българската и 

кипърската извадка. Резултатите показват високи коефициенти на надеждност и за 

двете извадки. От резултатите сме отбелязали само онези скáли, при които 

коефициентите са по-ниски. Все пак обаче приемаме тези коефициенти за достатъчно 

удовлетворителни, тъй като в тях попадат малък брой айтеми - по четири (вж. табл. 1). 

Табл. 1. Надеждност на скалите 

СКАЛИ ПРИ ВСИЧКИ И.Л. БЪЛГАРИ КИПЪРЦИ 

  α R α R α R 

Аз-ефикасност 0,835 0,432-0.616 0,845 0,487-0,626 0,801 0,228-0,648 

Възприет Стрес 0,844 0,233-0,670 0,854 0,243-0,668 0,828 0,199-0,720 

Възприет Контрол 0,814 0,330-0,665 0,818 0,335-0,672 0,807 0,341-0,763 

Възприета Заплаха 0,786 0,373-0,650 0,793 0,368-0,656 0,761 0,197-0,623 

Субективно благополучие       

Емоционален баланс 0,879 0,380-0,678 0,892 0,456-0,679 0,824 0,087-0,709 

Негативни емоции 0,781 0,418-0,591 0,798 0,480-0,602 0,703 0,158-0,546 

Позитивни Емоции 0,847 0,521-0,674 0,862 0,522-0,696 0,787 0,411-0,625 

Депресивни нагласи 0,848 0,066 – 0,608 0,853 0,838-0,860 0,832 0,816-0,840 

Личностни черти       

Екстраверсия 0,698 0,348 – 0,575 0,732 0,627-0,728 0,504 0,248-0,708 

Сътрудничество 0,685 0,419 – 0,524 0,677 0,565-0,640 0,665 0,597-0,628 

Невротизъм 0,632 0,370 – 0,481 0,666 0,559-0,624 0,488 ,0140-0,458 

Откритост към нов опит 0,600 0,305 – 0,473 0,699 0,609-0,664 0,660 0,250-0,413 

Целенасоченост 

(добросъвестност) 0,678 0,349 – 0,541 0,667 0,539-0,696 0,710 0,557-0,706 

Самооценка 0,836 0,171 – 0,713 0,849 0,819-0,873 0,791 0,754-0,798 

Копинг стратегии       

Активна стратегия 0,599 0,311 – 0,538 0,630 0,451-0,620 0,443 0,243-0,469 

Планиране 0,720 0,464 – 0,557 0,730 0,630-0,696 0,673 0,451-0,707 

Инструментална подкрепа 0,776 0,464 – 0,664 0,804 0,726-0,779 0,609 0,346-0,786 

Емоционална подкрепа 0,834 0,594 – 0,710 0,853 0,805-0,832 0,720 0,591-0,767 

Потискане на конкуриращи 

дейности 0,541 0,252 – 0,419 0,609 0,474-0,615 0,470 0,285-0,388 

Религия 0,908 0,739 – 0,855 0,917 0,758-0,870 0,836 0,622-0,762 

Позитивна реинтерпретация 0,646 0,393 – 0,442 0,666 0,426-0,466 0,540 0,221-0,398 

Въздържане от 

непосредствени дейности 0,573 0,203 – 0,455 0,530 0,232-0,472 0,491 0,241-0,472 

Приемане 0,661 0,399 – 0,535 0,703 0,218-0,652 0,679 0,302-0,660 

Фокус върху емоциите 0,697 0,208 – 0,654 0,559 0,261-0,508 0,741 0,409-0,660 

Отричане 0,596 0,303 – 0,535 0,541 0,205-0,378 0,461 0,146-0,377 

Ментално дезангажиране 0,473 0,189 – 0,336 0,724 0,457-0,588 0,510 0,183-0,375 

Поведенческо дезангажиране 0,648 0,375 – 0,476 0,740 0,215-0,347 0,510 0,163-0,316 
α-коефициент на Кронбах; R – коефициент на корелация на всеки айтем с цялата скала 
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2. Различия в изследваните феномени в зависимост от демографските 

признаци 

 

2.1.Вариации в равнището на стрес 

За проверка на значимите различия в изследваните феномени в зависимост от 

изследваните демографски признаци на изследваните лица е приложен двуфакторен 

дисперсионен анализ. Резултатите показват значими вариации в равнището на стреса и 

подскалите възприет контрол и възприета заплаха (вж. табл. 2).  

 

Табл. 2. Вариации в общото равнище на стрес, възприет контрол и възприета заплаха 

 

Променливи 
Общо равнище на 

стрес 
Възприет контрол Възприета заплаха 

Източник на вариация F p F p F p 

Пол 14,93 0,000 3,00 0,84 17,93 0,000 

Възраст 3,82 0,022 5,53 0,004 1,11 0,328 

Образование 8,45 0,004 13,83 0,000 0,062 0,804 

Трудов опит 9,87 0,002 8,32 0,004 0,172 0,678 

Продължителност на трудовия 

опит 
4,73 0,003 2,80 0,039 3,345 0,019 

Пол * националност 12,17 0,001 10,05 0,002 8,30 0,004 

Възраст * националност 4,99 0,007 2,53 0,081 3,67 0,026 

 

 Установяват се следните значими резултати:  

- полът диференцира значимо общото равнище на стрес и възприетата 

заплаха,  

- възрастта, образованието, трудовият опит и продължителността на трудовия 

опит различават самостоятелно общото равнище на стрес и възпретия 

контрол,  

- взаимодействието между пол и национална принадлежност има значим 

ефект върху общото равнище на стрес и двете подскали – възприет контрол 

и възприета заплаха (вж. фиг. 1 и 2). 

- взаимодействието между възраст и национална принадлежност има значим 

ефект върху общото равнище на стрес и възприета заплаха (вж. фиг. 3 и 4). 
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Фиг. 1. Значими различия в общото равнище 

на стрес според взаимодействието между пол и 

национална принадлежност 

Фиг.2. Вариации във възприетия контрол и 

възприетата заплаха в зависимост от 

взаимодействието между пол и национална 

принадлежност 
 

  

Фиг. 3. Различия в общото равнище на стрес в 

зависимост от взаимодействието между възраст 

и национална принадлежност 

Фиг. 4. Вариации във възприетата заплаха в 

зависимост от взаимодействието между възраст 

и национална принадлежност 
 

Най-високи стойности се реагират при българките, а най-ниски при българите. 

Интересно е да се отбележи, че изследваните мъже от Кипър се чувстват по-стресирани 

от жените. Установява се, че при изследваните лица от Кипър, с възрастта намалява 

общото равнище на стрес, докато при българите то се повишава. Вероятно резултатите 

за кипърската извадка могат да се свържат с факта, че с възрастта хората започват да 

отдават по-голямо значение на общочовешките ценности, свързани с мира и свободата, 

тъй като много от тях са свидетели на войната от 1974г. Данните на респондентите от 

българската извадка вероятно могат да се свържат с коректната финансовата криза.  
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По отношение на възприетия контрол, данните показват, че най-високи са 

стойностите при българите, а най-ниски при българките. Противоположни са 

резултатите за извадката от Кипър – по-висок контрол се установява при жените за 

разлика от мъжете. За възприетата заплаха данните са аналогични на тези за общото 

равнище на стрес – най-високи са стойностите при българките, а най-ниски при 

българите.  

Вероятното обяснение на резултати може да се свърже със социокултурните 

особености в Кипър – мъжете в непознати и напрегнати ситуации, очакват от жените 

да вземат решение и се чувстват относително по-малко способни да се справят с 

промените и предизвикателствата. Друго вероятно обяснение може да се свърже и с 

промяната на полово-ролевите стереотипи – жените все повече се приближават до 

мъжкия стереотип, а също така и до ценностните, които оформят мъжествената 

култура – амбициозност, силна мотивация за постижения и т.н. 

 

2.2.Вариации в скалите за субективно благополучие 

 

Данните от приложения двуфакторен дисперсионен анализ са представени в 

таблица 3. 

Табл. 3. Вариации в общото равнище на субективно благополучие  - 

емоционален баланс, позитивен и негативен афект, депресивни нагласи  

Променливи 
Емоционален 

баланс 

Позитивен 

афект 
Негативен афект 

Депресивни 

нагласи 

Източник на вариация F p F p F p F p 

Пол 7,945 0,005 4,038 0,045 9,146 0,003 12,530 0,000 

Трудов опит 7,678 0,006 3,505 0,062 11,115 0,001 9,035 0,003 

Продължителност на 

трудовия опит 
4,391 0,005 3,483 0,016 4,176 0,006 2,871 0,036 

Национална 

принадлежност 
2,315 0,128 1,131 0,288 16,430 0,000 2,554 0,111 

Пол * национална 

принадлежност 
3,585 0,059 1,203 0,273 8,087 0,005 1,026 0,311 

Пол * възраст 2,166 0,115 0,585 0,557 3,415 0,033 1,144 0,319 

Възраст * национална 

принадлежност 
1,874 0,154 0,626 0,535 2,91 0,55 6,220 0,013 

 

Регистрирани са следните значими вариации: 

- Полът, както и продължителността на трудовия опит като самостоятелни 

фактори диференцират значимо емоционалния баланс и двете му подскали – 

позитивен и негативен афект, както и депресивните нагласи; 
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- Възрастта разграничава значимо емоционалния баланс, негативния афект и 

депресивните нагласи; 

- Националната принадлежност като самостоятелен фактор, както и 

взаимодействието между пол и национална принадлежност, и между пол и 

възраст са значими единствено за негативния афект; 

- Интеракцията между възраст и национална принадлежност диференцира 

значимо депресивните нагласи. 

Установява се, че стойностите на негативния афект на изследваните лица от 

Кипър (Х=16,15)  са по-високи, отколкото при българите (Х=14,81). Тези резултати 

вероятно могат да се свържат с изострянето на финансовата и икономическата криза в 

Кипър, а именно с фалирането на банките, повишаването на данъците и оттам 

отражението върху икономиката на страната като цяло. Голяма част от хора в Кипър 

загубиха работата си, а имат много задължения към банките и нямат ясна перспектива 

за собственото си бъдеще и това на семействата им.  

Стойностите на мъжете от кипърската извадка са малко по-високи  от тези на 

жените от Кипър, за разлика от тези на мъжете и на жените – българи (вж. фиг. 5). 

Обяснението на тези резултати може да се свърже с факта, че мъжете в Кипър в 

непознати, неструктурирани и неочаквани ситуации са по-склонни да изпитват 

негативни емоции, за разлика от жените, които явно проявяват по-ефективни стратегии 

в непознати за тях ситуации.  

Получените резултати за взаимодействието между възраст и национална 

принадлежност за депресивните нагласи показват значими различия между извадките 

от Кипър и България единствено при респондентите между 22 и 29 годишна възраст 

(вж. фиг. 6). Установява се, че при изследваните лица от Кипър от тази възрастова 

група стойностите са най-високи, докато при българите са най-ниски. Вероятно 

резултатите за кипърската извадка могат да се свържат с факта, че в условията на 

финансова криза е много по-трудно за хората, които завършват образованието си да 

започнат работа. 
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Фиг. 5. Вариации в равнището на негативния 

афект в зависимост от взаимодействие между 

пол и национална принадлежност 

Фиг. 6. Различия в депресивните нагласи 

според взаимодействието между възраст и 

национална принадлежност 
 

Различия в удовлетвореността 

От приложения дисперсионен анализ по отношение на различните аспекти на 

удовлетвореността от живота се установява, че единствено националната 

принадлежност е диференциращ фактор (вж. табл. 4). 

 

Табл. 4. Вариации в аспектите на удовлетвореността 

Източник на вариация  Национална принадлежност 

Променливи F p 

Физическо здраве 14,202 0,000 

Общуването с други хора 7,937 0,005 

Отношения с брачния партньор 5,787 0,017 

Отношения с родителите 7,476 0,006 

Ползата от труда за личностното развитие 34,119 0,000 

Свободно време   9,979 0,002 

 

Данните за стойностите на респондентите от двете извадки са представени на 

фигура 7. 
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Фиг. 7. Вариации в аспектите на удовлетвореността от живота в зависимост от 

националната принадлежност 

 

По-високи стойности се регистрират при респондентите от Кипър. Единствено 

по отношение на ползата от труда за личностното израстване и от свободното време 

българите се чувстват по-удовлетворени.  

Обобщение: Най-много вариации се установяват в зависимост от половите 

различия, следвани от продължителността на трудовия опит. Националната 

принадлежност като самостоятелен фактор диференцира значимо удовлетвореността 

от всички аспекти на живота.  Установява се, че най-вариативната променлива е 

негативният афект, следван от депресивните нагласи. Относително най-стабилна 

променлива спрямо демографските признаци е позитивният афект. 

2.3 Вариации в скалите за личностите характеристики 

 

От приложения двуфакторен дисперсионен анализ се установява, че 

националната принадлежност като независим фактор диференцира значимо равнището 

на Аз-ефикасността,  невротизма, сътрудничеството, целенасочеността и откритостта 

към новия опит като личностни черти. Регистрира се, че стойностите за Аз-

ефикасността на кипърците са по-високи от тези на българите. За невротизма, 

сътрудничеството и целенасочеността данните са аналогични - стойностите на 

кипърците са по-високи от тези на българите. Единствено по скала „Откритост към 
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новия опит“ стойностите на българите са по-високи от тези на кипърците. Вероятно 

българите са ориентирани в по-голяма степен към промените.   

Обобщение:    Най много вариации, се установяват в зависимост от етническата 

принадлежност, следвани от възрастта. Най-малко различия се проявяват според 

трудовия опит като самостоятелен фактор. От резултатите се установяват, че най-

вариативната личностната характеристика е целенасоченост, следвани от Аз-

ефикасността. Най-малко различия, се проявяват според сътрудничество с две фактори.  

 

2.4.Вариации в скалите за копинг стратегии 

 

При направения дисперсионен анализ за равнището на копинг стратегии и 

подскалите се установяват следните резултати (вж. табл. 5). 

 

Табл. 5. Вариации в общото равнище на копинг стратегии 

 

 

Националната принадлежност като независим фактор, диференцира значимо 

равнището на: „Търсене на инструментална подкрепа“, „Търсене на емоционална 

подкрепа“, „Потискане“, „Религия“ , „Фокус върху емоциите“ и „Поведенческа 

неангажираност“ (вж. фиг. 8).  

Променливи 
Активн
а  стра-

тегия 

Инструм. 

подкрепа 

Емоц. 

подкрепа 

Потис-

кане 
Религия 

Поло-
жителен 

растеж 

Фокус 
в/у  

емоции 

Психи-

ческа 
дезага-

жиранос

т 

Поведенче

ска 

дезагажи-

раност 

Алко-

хол 

Източник на 

вариация 
F F F F F F F F F F 

Етнос  0,002 8,96*** 23,75*** 4,97* 12,12*** 2,93 11,46*** 2,06 11,13*** 0,01 

Пол  0,001 3,18 6,22** 0,77 2,25 0,52 8,68*** 1,43 4,83* 0,25 

Възраст  1,52 1,63 3,046* 1,64 2,24 3,58* 1,12 0,53 0,48 4,92* 

Образование 0,052 0,40 5,23* 0,26 0,027 0,35 0,85 0,02 0,10 0,41 

Тр. опит 0,72 0,42 0,24 0,39 6,24** 0,71 0,00 0,03 0,39 6,69** 

Пол* Възраст 3,13* 0,023 2,05 1,51 0,47 0,24 1,46 0,85 2,13 1,13 

Пол*Образование 5,56* 0,23 3,46 1,63 0,49 0,12 4,145* 3,04 0,25 0,10 

Възраст*етнос 1,35 6,195** 3,45 2,16 0,69 8,136** 0,01 1,63 2,90 1,66 

Пол*Етнос 0,35 6,540** 22,172*** 0,26 0,002 0,30 22,55*** 8,86*** 0,24 0,01 

Пол*Тр.опит 0,58 6,80** 0,88 0,38 1,32 0,80 0,05 5,20* 4,73* 0,71 

Образ.*Етнос 0,25 0,00 2,41 0,48 0,57 0,25 9,06*** 0,06 0,47 0,01 
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Фиг. 8. Вариации в копинг стратегиите в зависимост от националната 

принадлежност 

 

Установява се, че стойностите за българите са по-високи от тези на 

изследваните лица от Кипър за копинг стратегиите „Търсене на емоционална 

подкрепа“ и „Потискане“.  

Възрастта във взаимодействие с националната принадлежност диференцира 

значимо скалите „търсене на инструментална подкрепа“  и „положителен растеж“. При 

българите с възрастта намалява значимостта на стратегията „търсене на 

инструментална подкрепа“, докато при респондентите от Кипър данните са 

противоположни – с възрастта важността на тази стратегия се увеличава (фиг. 9). 

  
Фиг. 9. Различия в стратегията „Търсене на 

инструментална подкрепа“ в зависимост от 

взаимодействието между национална 

принадлежност и възраст 

Фиг. 10. Вариации в скалата „Положителен 

растеж“ според взаимодействието между 

възраст и национална принадлежност 
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При българите с възрастта намалява значимостта на стратегията „Положителен 

растеж“, докато за изследваните лица от Кипър е точно обратното (вж. фиг. 10). 

Вероятното обяснение на тези резултати може да се свърже с доминиращите ценностни 

ориентации. В България отличителното поведение не се подкрепя, постиженията 

обикновено се неглежират и не се отдава необходимата важност (Силгиджиян и др., 

2007). 

Националната принадлежност във взаимодействие с пола диференцира значимо 

общото равнище за „търсене на инструментална подкрепа“, „търсене на емоционалната 

подкрепа“ , „фокус върху емоциите“ и „психическа дезангажираност“ (вж. фиг. 11, 12, 

13 и 14).  

 

 
 

Фиг. 11. Различия в търсенето на 

инструменталната подкрепа според 

взаимодействието между пола и националната 

принадлежност 

Фиг.12. Различия в емоционалната подкрепа 

според взаимодействието между пола и 

националната принадлежност 

 

 За копинг стратегията „Търсене на емоционална подкрепа“ както и за „Търсене 

на емоционална подкрепа“ значимите различия са единствено в българската извадка -   

по-високи са стойностите при жените, отколкото при мъжете. Аналогични са данните 

за „Фокус върху емоциите“ и „Психическо дезангажиране“ 
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Фиг. 13. Различия в стратегията „Фокус върху 

емоциите“ според взаимодействието между пол 

и национална принадлежност 

Фиг. 14. Различия в стратегията „Психическо 

дезангажиране“ според взаимодействието 

между пол и национална принадлежност 
 

Образованието във взаимодействието с националната принадлежност 

диференцира значимо общото равнище на скалата „фокус върху емоциите“ (вж. фиг. 

15). 

 

 

Фиг. 15. Различия в стратегията „Фокус върху емоциите“ според 

взаимодействието между образование и национална принадлежност 
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При българите с повишаване на образованието се увеличава значимостта на 

тази копинг стратегия, докато за респондентите от Кипър се установява 

противоположна тенденция.  

Обобщение: Най-много вариации, се установяват в зависимост от националната 

принадлежност, следвани от взаимодействието между пол и възраст. Най-малко 

различия се проявяват според образованието като самостоятелен фактор, 

взаимодействието между пол и възраст, образованието и националната принадлежност. 

От резултатите се установява също така, че най-вариативната стратегия е „Търсенето 

на емоционална подкрепа“ и „Фокус върху емоциите“, следвани от „Търсенето на 

инструментална подкрепа“. Относително най-стабилна спрямо демографските 

признаци е стратегията „Потискане“. 

 

3. Взаимовръзки между изследваните феномени 

 

За проверка на една от основните хипотези за свързаността между изследваните 

феномени са използвани корелационни анализи. Установяват се следните резултати. 

 Аз-ефикасността корелира положително с копинг стратегии, фокусирани 

върху решаването на проблемите. Повишеното равнище на стрес се 

свързва негативно с стратегиите за справяне, ориентирани към 

решаването на проблема. Подобни са данните за депресивните нагласи и 

повишения негативен афект и връзката им с копинг стратегиите. 

 Високото равнище на стрес, депресивните нагласи и негативният афект 

са свързани негативно с удовлетвореността, докато високата Аз-

ефикасност е свързана позитивно с удовлетвореността от аспектите на 

живота. 

 Личностната характеристика „Екстраверсия“ корелира слабо 

положително с копинг стратегиите, ориентирани към решаване на 

проблемите и отрицателно с поведенческото дезангажиране и 

злоупотребата с алкохол. Аналогични са регистрираните взаимовръзки 

между характеристиката „Сътрудничество“ и копинг стратегиите – слаби 

положителни корелации се отчитат с активните стратегии, отрицателни с 

отричането. Най-силно е взаимодействието на сътрудничеството със 

стратегията търсене на емоционална подкрепа, което е логичен и 

закономерен резултат. 
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 Личностната черта „Добросъвестност/Целенасоченост“ също е свързана 

положително със стратегиите, фокусирани върху решаването на 

проблеми. Установяват се и значими, макар и слаби, негативни 

корелации с повечето от негативните стратегии за справяне, като най-

силна е отрицателната връзка със злоупотребата с алкохол. Подобни са 

данните и за личностната характеристика „Откритост към новия опит“. 

Тя е свързана положително с копинг стратегиите, ориентирани към 

решаване на проблема и отрицателно с негативните стилове. Интерес 

представлява, макар и доста слабата, отрицателна връзка на откритостта 

към новия опит и обръщането към религията като начин за справяне. 

 Противоположни са данните за връзката на „Невротизма“ като личностна 

характеристика и копинг стратегиите – отрицателни корелации с 

активните стратегии за справяне и положителни с негативните. Важно е 

да се отбележи относително силната отрицателна корелация на 

невротизма с фокуса върху емоциите като копинг стратегия. 

 Високата самооценка е свързана позитивно с активните копинг 

стратегии, докато ниската самооценка с негативните стилове за решаване 

на проблемите. 

 „Екстраверсията“, „Откритостта към новия опит“, 

„Добросъвестността/Целенасочеността“ и „Сътрудничеството“, както и 

равнището на самооценката са свързани позитивно от слаба до умерена 

степен с удовлетвореността от различните аспекти на живота. Най-силна 

е взаимовръзката на екстраверсията като личностна черта с 

удовлетвореността от общуването с другите хора, както и на 

самооценката с удовлетвореността от ползата от труда за лично развитие. 

Интересен резултат, на който е важно да се обърне внимание, е 

негативната, макар и слаба, връзка на сътрудничеството като личностна 

характеристика с удовлетвореността от отношенията с родителите. 

 Невротизъм като личностна характеристика е свързан негативно с 

удовлетвореността от различните аспекти на живота. Установяват се 

негативни корелации, което показва, че повишаването на невротизма 

води до понижаване на удовлетвореността. Най-високи отрицателни 

стойности се регистрират за взаимодействието на невротизма с общата 
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удовлетвореност и удовлетвореността от прекарването на свободното 

време. 

 Общата удовлетвореност, удовлетвореността от физическото здраве, 

общуването с другите хора, интимния партньор, от материалното 

състояние и прекарването на свободното време корелират позитивно с 

копинг стратегиите, фокусирани върху решаването на проблемите и 

отрицателно с негативните стратегии. Най-силна позитивна 

взаимовръзка се установява с положителната интерпретация и растеж, а 

отрицателна – с поведенческата дезангажираност. 

В този смисъл вероятно може да се направи заключение, че използването на 

положителната интерпретация и растеж като копинг стратегия може да доведе до 

повишаване на чувството на удовлетвореност. 

 

4. Структурна организация на използваните инструменти в 

емпиричното изследване 

 

С цел проверка на една от основните хипотези и решаване на задачите на 

изследването е приложен класически факторен анализ по метода на главните 

компоненти и Варимакс ротация върху двете основни извадки в изследването. Въз 

основа на резултатите от тези анлизи са направени съответните описания и изводи за 

психометричните показатели на използваните въпросници. 

4.1. Структурна организация на въпросника за измерване на равнището на 

възприет стрес и възприет контрол. 

 

За проверка на структурата на въпросника измерване на равнището на стрес е 

проведен конфирматорен факторен анализ по метода на главните компоненти. 

Използвана е варимакс ротация на интеркорелациите и критерият за интерпретация на 

факторните тегла е наличието на стойност по-голяма от 0,30. В българската извадка 

напълно се потвърждава двуфакторната  структура на инструмента. Общият дял на 

обяснена вариация при двуфакторното решение е 48,36%, което е индикация за добра 

структурна валидност (вж. табл. 6).  

В първи фактор се обединяват твърдения, които се отнасят до възприемането на 

стреса като заплаха, а във втория – до контрола върху стреса. 
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Табл. 6. Ротирана факторна матрица на въпросника за възприет стрес и възприет 

контрол върху българската извадка 

 

Твърдения 
Фактори 

1 2 

5…почувствахте, че се справяте добре с важните промени, които настъпват в 

живота Ви? – Стрес-Заплаха 

,797  

6…изпитахте доверие във Вашите способности да вземате в свои ръце личните си 

проблеми?– Стрес-Заплаха 

,796  

4…посрещнахте успешно дребните проблеми и грижи на ежедневието? 

– Стрес-Заплаха 

,712  

10...почувствахте, че владеете ситуацията?– Стрес-Заплаха ,709  

7….почувствахте, че нещата вярват така, както ги искате? – Стрес-Заплаха ,649  

13...бяхте способен/на да контролирате начина, по който прекарвате времето си? – 

Стрес-Заплаха 

,440  

9…бяхте способен/на да овладеете нервите си?– Стрес-Заплаха ,363  

2…Ви изглеждаше трудно да контролирате важните неща в живота си? Стрес-

Контрол 

 ,730 

11...се почувствахте раздразнен/а, защото събитията се изплъзват от контрола Ви? - 

Стрес-Контрол 

 ,720 

3…се почувствахте изнервен/а и в състояние на стрес? - Стрес-Контрол  ,718 

1…бяхте притеснен/а от ненадейно събитие? -  Стрес-Контрол  ,705 

14...почувствахте, че трудностите така се натрупват, че не можете да ги 

контролирате? - Стрес-Контрол 

 ,691 

12...се уловихте, че мислите за неща, които трябва да довършите докрай? - Стрес-

Контрол 

 ,516 

8….си помислихте, че не можете да поемете всички неща, които трябва да 

направите? -  Стрес-Контрол 

 ,510 

Процент на обяснена вариация 24,566 23,797 

Коефициент на Кронбах 0,786 0,814 
 

 

 При кипърската извадка, се установява четири фактора (вж. табл. 7). Първият 

фактор обединява твърдения, които се отнасят до възприетия контрол, а вторият и 

третият до възприетата заплаха. В четвърти фактор се включват по едно твърдение от 

подскалите – „Възприет контрол“ и „Възприета заплаха“.  

Този резултат вероятно може да се дължи, от една страна, на превода на 

твърденията от английски на гръцки език. От друга страна, културата също може да 

бъде един от вероятните фактори, които да имат влияние за начина, по който се 

възприемат твърденията. В бъдещите изследвания с този въпросник те трябва да бъдат 

допълнително прецизирани.  

 

 

 

 



36 
 

Табл. 7. Ротирана факторна матрица на въпросника за възприет стрес и възприет 

контрол върху извадката от Кипър 

Твърдения 
Фактори 

1 2 3 4 

14...почувствахте, че трудностите така се натрупват, че не можете да 

ги контролирате? Стрес-Контрол 

,805 ,304   

2…Ви изглеждаше трудно да контролирате важните неща в живота 

си? Стрес-Контрол 

,752    

11...се почувствахте раздразнен/а, защото събитията се изплъзват от 

контрола Ви? Стрес-Контрол 

,752    

1…бяхте притеснен/а от ненадейно събитие? Стрес-Контрол ,701    

3…се почувствахте изнервен/а и в състояние на стрес? Стрес-

Контрол 

,654    

12...се уловихте, че мислите за неща, които трябва да довършите 

докрай? Стрес-Контрол 

,593    

4…посрещнахте успешно дребните проблеми и грижи на 

ежедневието?– Стрес-Заплаха 

 ,859   

5…почувствахте, че се справяте добре с важните промени, които 

настъпват в живота Ви? – Стрес-Заплаха 

 ,834   

6…изпитахте доверие във Вашите способности да вземаме в свои 

ръце личните си проблеми?– Стрес-Заплаха 

 ,807   

13...бяхте способен/на да контролирате начина, по който прекарваме 

времето си? – Стрес-Заплаха 

  ,814  

7….почувствахте, че нещата вярват така, както ги искате? – Стрес-

Заплаха 

  ,657  

10...почувствахте, че владеете ситуацията?– Стрес-Заплаха   ,577  

9…бяхте способен/на да овладеете нервите си? – Стрес-Заплаха    ,818 

8….си помислихте, че не можете да поемете всички неща, които 

трябва да направите? Стрес-Контрол 

   ,739 

Процент на обяснена вариация 24,016 18,316 12,011 11,338 
 

 

 

4.2. Структурна организация на въпросника за депресивните нагласи 

 

При прилагането на факторния анализ по метода на главните компоненти и 

варимакс ротация върху българската извадка напълно се потвърждава факторната 

структура на въпросника, измерващ депресивните нагласи (вж. табл. 8). Установяват се 

два фактора. В първи фактор, с високи факторни тегла, се обединяват девет позитивно 

формулирани твърдения. Надеждността на фактора е много висока – α=0,816. 

Втори фактор обединява единайсет твърдения с високи факторни тегла, които 

са негативно формулирани. Надеждността на фактора е много висока – α = 0,762. 

Важно е да отбележи, че в този фактор попада твърдение № 5, „Храня се толкова, 

колкото и преди”, което е позитивно формулирано. Важно е да се отбележи обаче, че 

неговото факторно тегло е с отрицателен знак. 
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Табл. 8. Ротирана факторна матрица на въпросника за афективния баланс при 

българската извадка 

Твърдения 
Фактори 

1 2 

4…посрещнахте успешно дребните проблеми и грижи на ежедневието?- позитивни ,836  

2…Ви изглеждаше трудно да контролирате важните неща в живота си?- позитивни ,768  

6…изпитахте доверие във Вашите способности да вземаме в свои ръце личните си 

проблеми?- позитивни 

,728  

12...се уловихте, че мислите за неща, които трябва да довършите докрай?- позитивни ,702  

8….си помислихте, че не можете да поемете всички неща, които трябва да направите? - 

позитивни 

,673  

10...почувствахте, че владеете ситуацията?- позитивни ,515  

9…бяхте способен/на да овладеете нервите си? - негативни  ,719 

11...се почувствахте раздразнен/а, защото събитията се изплъзват от контрола Ви?- негативни  ,701 

5…почувствахте, че се справяте добре с важните промени, които настъпват в живота Ви? - 

негативни 

 ,647 

1…бяхте притеснен/а от ненадейно събитие?- негативни ,351 ,638 

3…се почувствахте изнервен/а и в състояние на стрес?- негативни ,429 ,549 

7….почувствахте, че нещата вярват така, както ги искате?  - негативни ,409 ,509 

Обяснена вариация 30,048 24,226 

Коефициент на Кронбах 0,847 0,781 
 

От направения факторен анализ на въпросника за депресията върху кипърската 

извадка се установяват два ясно очертани фактора (вж. табл. 9). В първия фактор с 

високи факторни тегла се обединяват дванадесет твърдения. Надеждността на фактора 

е много висока α = 0,751. Важно е да се подчертае, че твърдения № 4 „Нощем спя 

лошо” и № 13, „Чувствам се неспокоен/а и не мога да седя на едно място”, които са 

негативно формулирани, попадат в този фактор, но техните факторни тегла са с 

отрицателен знак. 

Вторият фактор обединява осем твърдения с високи факторни тегла, които са 

негативно формулирани . Надеждността на фактора е много висока надеждност – α = 

0,765. 

Табл. 9. Ротирана факторна матрица на въпросника за афективния баланс при 

кипърската извадка 

Твърдения 
Фактори 

1 2 3 

4…посрещнахте успешно дребните проблеми и грижи на ежедневието?- позитивни ,849   

6…изпитахте доверие във Вашите способности да вземате в свои ръце личните си 

проблеми?- позитивни 

,764   

2…Ви изглеждаше трудно да контролирате важните неща в живота си?- позитивни ,710   

12...се уловихте, че мислите за неща, които трябва да довършите докрай? позитивни ,531  ,485 

8….си помислихте, че не можете да поемете всички неща, които трябва да направите?  – 

позитивни 

,332   

10...почувствахте, че владеете ситуацията?- позитивни ,455   

7….почувствахте, че нещата вярват така, както ги искате? – негативни  ,843  

9…бяхте способен/на да овладеете нервите си?– негативни  ,800  

11...се почувствахте раздразнен/а, защото събитията се изплъзват от контрола Ви?  ,621  

1…бяхте притеснен/а от ненадейно събитие? – негативни    

5…почувствахте, че се справяте добре с важните промени, които настъпват в живота Ви?  

– негативни 

   

3…се почувствахте изнервен/а и в състояние на стрес? – негативни   ,815 

Процент на обяснена вариация 25,89 24,13  
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Получените резултати показват, че прилагането на въпросника и при двете 

извадки (българска и кипърска) имат високи психометрични показатели и може да се 

използва в диагностичната практика. 

 

4.3.Структурна организация на въпросника за депресивните нагласи 

 

При прилагането на факторния анализ по метода на главните компоненти и 

варимакс ротация върху българската извадка напълно се потвърждава факторната 

структура на въпросника, измерващ депресивните нагласи. Установяват се два 

фактора. В първи фактор, с високи факторни тегла, се обединяват девет позитивно 

формулирани твърдения. Надеждността на фактора е много висока – α=0,816. 

Втори фактор обединява единайсет твърдения с високи факторни тегла, които 

са негативно формулирани. Надеждността на фактора е много висока – α = 0,762. 

Важно е да отбележи, че в този фактор попада твърдение № 5, което е позитивно 

формулирано. Прави впечатление обаче, че неговото факторно тегло е с отрицателен 

знак. Данните са представени в таблица 10.  

Табл. 10. Ротирана факторна матрица на въпросника за депресивните нагласи върху 

българската извадка 

Твърдения Фактори 

1 2 

18 Животът ми е пълноценен. ,741   

17 Мисля, че съм полезен/а и нужен/а на другите. ,706   

20 Продължавам да изпитвам удоволствие от нещата, които правя. ,674  

14 Гледам с надежда в бъдещето. ,649   

12 С лекота се справям с ежедневната си работа. ,636   

16 Лесно вземам решения. ,540   

11 Мисля толкова ясно, както и преди. ,479  

2 Сутрин се чувствам най-добре. ,460   

6 Продължавам да изпитвам удоволствие от секса. ,448   

9 Сърцето ми бие по-бързо от обичайното.   ,639 

3 Неочаквано заплаквам или често ме избива на плач.   ,609 

10 Уморявам се без причина.   ,576 

1 Чувствам се потиснат и тъжен.  ,551 

15 Станал/а съм по-раздразнителен/а от преди.  ,543 

8 Страдам от запек.   ,538 

13 Чувствам се неспокоен/а и не мога да седя на едно място.   ,530 

5 Храня се толкова, колкото и преди.   -,448 

7 Забелязвам, че отслабвам.   ,413 

19 Имам чувството, че за другите би било по-добре, ако бях мъртъв/а.   ,386 

4 Нощем спя лошо. -,341 ,385 

 

От направения факторен анализ на въпросника за депресията върху кипърската 

извадка се установяват два ясно очертани фактори. В първия фактор с високи факторни 
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тегла се обединяват дванадесет твърдения. Надеждността на фактора е много висока α 

= 0,751. Важно е да се подчертае, че твърдения № 4 и № 13, които са негативно 

формулирани попадат в този фактор, но техните факторни тегла са с отрицателен знак. 

Вторият фактор обединява осем твърдения с високи факторни тегла, които са 

негативно формулирани. Надеждността на фактора е много висока надеждност – α = 

0,765. Данните са показани в таблица 11. 

 Табл. 11. Ротирана факторна матрица на въпросника за депресивните нагласи върху 

кипърската извадка 

Твърдения 
Фактори 

1 2 

14 Гледам с надежда в бъдещето. ,738   

11 Мисля толкова ясно, както и преди. ,681   

12 С лекота се справям с ежедневната си работа. ,656   

4 Нощем спя лошо. -,618   

18 Животът ми е пълноценен. ,600  

17 Мисля, че съм полезен/а и нужен/а на другите. ,563   

16 Лесно вземам решения. ,552   

13 Чувствам се неспокоен/а и не мога да седя на едно място. -,536  

20 Продължавам да изпитвам удоволствие от нещата, които правя. ,517   

5 Храня се толкова, колкото и преди. ,454   

6 Продължавам да изпитвам удоволствие от секса. ,337   

2 Сутрин се чувствам най-добре. ,320   

19 Имам чувството, че за другите би било по-добре, ако бях мъртъв/а.   ,791 

1 Чувствам се потиснат и тъжен.   ,710 

9 Сърцето ми бие по-бързо от обичайното.   ,675 

15 Станал/а съм по-раздразнителен/а от преди.   ,655 

10 Уморявам се без причина.   ,582 

3 Неочаквано заплаквам или често ме избива на плач.   ,501 

8 Страдам от запек.   ,479 

7 Забелязвам, че отслабвам.   ,478 

 

Получените резултати показват, че прилагането на въпросника и при двете 

извадки (българска и кипърска) има високи психометрични показатели и може да се 

използва в диагностичната практика. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поставените от настоящия дисертационен труд емпирични цели, свързани с 

разкриването на очакваните зависимости между изследваните конструкти, са 

осъществени, на първо място, чрез конструираната от нас батерия от въпросници. При 

реализираната начална адаптация включените в изследването въпросници и скáли 

показват задоволителни психометрични свойства, което позволява тяхното използване 

за академични цели. Предвид избрания интегративен теоретичен подход стремежът 

при изготвянето на батерията от въпросници и скáли беше да се обхванат максимален 

брой диспозиционни характеристики.  

Основна цел на дисертационния труд и на емпиричното изследване бе да се 

проучат междукултурните подобия и различия между българи и кипърци при 

адаптацията и справянето в условията на повишено равнище на стрес и поддържането 

на субективното благополучие както през младостта, така и при прехода в средата на 

живот.  

Емпиричното изследване е организирано на базата на когнитивния и 

социокогнитивен модел на Р. Лазарус и А. Бандура за справянето със стреса, 

поддържането на физическото и психическо здраве. Анализът в теоретичната част на 

дисертацията за развитието и обогатяването на транзакционния модел за стреса 

показва, че понастоящем теорията за справянето се трансформира в системна теория за 

емоциите и благополучието на хората. При този подход се допуска, че адаптацията към 

предизвикателствата в живота и справянето със стреса може да има и позитивни 

резултати като личностно израстване, мобилизация на личностните и социални 

ресурси, за да се даде здрав отговор и да се подобри психичното здраве.  

Задачите на това изследване са свързани с установяването на вътрешната 

консистентност на използваните въпросници и скали,  установяването на 

взаимовръзките между Аз-ефикасността, равнището на стрес, елементите на 

субективното благополучие, личностните черти и копинг стратегиите, както и на 

влиянието на демографските променливи (пол, възраст, етническа принадлежност, 

продължителност на трудовия опит) върху техните измерения.  

Резултатите от изследването съответно подкрепят и подхипотезите: 

Хипотеза 1. Потвърждава се допускането, че избягващите копинг стратегии са 

позитивно свързани с високото равнище на стрес и депресивните нагласи, за разлика от 
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проблемно и емоционално фокусираните стратегии, които корелират отрицателно със 

стреса и депресивните нагласи.  

Хипотеза 2. Очакването съответно за позитивната връзка на невротизма и на 

негативното взаимодействие на сътрудничеството като личностни черти с по-високото 

равнище на стрес и избягващите стратегии също беше потвърдено. 

Хипотеза 3. Потвърдено бе предположението за позитивната корелация на 

невротизма и на сътрудничеството съответно с избягващите копинг стратегии и с 

емоционално и проблемно фокусираните. 

Хипотеза 4. Най-значими различия се установяват в зависимост от пола, 

продължителността на трудовия опит и възрастта както като самостоятелни фактори, 

така и във взаимодействие, върху равнището на стрес, позитивния и негативния афект, 

депресивните нагласи и копинг стратегиите. 

Хипотеза 5. Етническата принадлежност като самостоятелен фактор 

диференцира значимо равнището на негативния афект, Аз-ефикасността, невротизма, 

сътрудничество, целенасочеността като личностни черти, както и копинг стратегиите – 

търсене на инструментална подкрепа, религия, фокус върху емоциите и поведенческа 

дезангажираност, при които по-високи са стойностите на изследваните лица от Кипър. 

Аналогични са резултатите за удовлетвореността от физическото здраве, от 

общуването с другите хора, с брачния партньор и с родителите. При респондентите от 

българската извадка се установяват по-високи стойности по отношение на откритостта 

към нов опит като личностна черта, търсенето на емоционална подкрепа и потискането 

като стратегии за справяне и удовлетвореността от ползата от труда за личностно 

израстване и свободното време. 

 

Ограничения на изследването 

 

В емпиричната част на дисертационния труд са представени стойностите на 

коефициентите на вътрешна консистентност, честотното разпределение по 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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При интерпретацията на резултатите и извеждането на заключенията от това 

изследване следва да се имат предвид някои ограничения, част от които могат да бъдат 

избегнати при планиране на бъдещи изследвания по темата и в областта като цяло. На 

първо място това е по-ограниченият обем на изследваната извадка от Кипър. Също 

така, обемът на батерията от въпросници и скáли (приблизително 163 твърдения) 

създава трудности при нейното администриране. Освен това, използваните данни се 

базират на въпросници за самоотчет. Изследването е фокусирано върху равнището на 

депресивните нагласи 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, тепърва 

предстои цялостното конструиране и валидизиране на емпиричния модел по посока на 

разширяване на времевите параметри на изследването и отчитане на едно по-

разгърнато повлияване на съотношението между негативните фактори и позитивните 

психологични ресурси в терапевтичен контекст. 

Получените по такъв начин резултати могат 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. 

 

 Насоки за бъдещи изследвания 

 

• Разширяване на времевите параметри на изследването и отчитане на по-

разгърнато повлияване на съотношението между негативните фактори и 

позитивните психологически ресурси в терапевтичен контекст. 

• Внедряване 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.  

 

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

потвърждават нашата главна изследователска хипотеза, свързана с очакването за 

влиянието на културата върху равнището на стрес и справянето с предизвикателствата. 

Диференцираните високи нива на депресивните нагласи, на възприетия стрес, на 

негативния афект и невротизма като личностна черта илюстрират засилването на 

негативните ефекти на тези променливи върху субективното благополучие и неговите 
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измерения. При това, най-патогенен за преживяването на благополучие фактор се 

оказват депресивните нагласи, които са негативно свързани с удовлетвореността от 

различните аспекти на живота и активните стратегии за справяне, което влияе върху 

преживяването на благополучието. В този смисъл може да се направи извод, че 

благополучието е свързано не само с по-висока обща удовлетвореност, но има, също 

така и важни импликации както за психическото, така и за физическото здраве. То има 

значение също така в профилактиката и при възстановяването от различни състояния и 

болести. Евдемоничното благополучие може да има ефект върху подобряването на 

здравното поведение, добрите копинг-стратегии, свързани със здравните проблеми или 

буфери на стреса (Vázquez, et al., 2009).  Основната насока на нашата бъдеща работа по 

темата се определя от необходимостта от съществуването на интегративен модел, 

който да намери място в превантивната работа и психотерапевтичните подходи. 
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СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ  В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. В теоретичен план са проследени и систематизирани съвременните научни 

дискусии за възможностите на многомерните модели за оценка на ефектите на 

Аз-ефикасността и личностните черти върху равнището на стрес, депресивни 

нагласи и копинг стратегиите, и тяхната взаимовръзка с преживяването на 

субективното благополучие. Предложен е оригинален емпиричен модел, който 

се основава на необходимата реконцептуализация на доминиращите 

традиционни модели в изследователската практика и взема предвид най-новите 

разработки и постижения в областта на клиничната психология на здравето. 

При разработването му са изследвани ключови личностни характеристики и 

ресурси, които подпомагат оптимизацията на преживяването на субективно 

благополучие при неблагоприятни условия.  

2. Този модел дава възможност за свързване на изследователската работа с 

консултативната и психотерапевтичната практика, като се фокусира върху 

активирането на позитивните копинг стратегии. 

3. Разработена е батерия от първично адаптирани от нас за българските и 

кипърските социокултурни условия методики за оценка на различни 

имуногенни личностни черти, негативни диспозиции и т.н. Психометричните 

възможности на включените в батерията въпросници са с кроскултурна 

валидност и са доказани за съответния социокултурен контекст, което ги прави 

достъпни за изследователската практика. 

4. Установените от нас закономерности при проведеното емпирично изследване 

могат да допринесат за подобряване на клиничната практика при превенцията и 

психологичните интервенции при разстройства от депресивния спектър.  

5. Приложната стойност на получените от емпиричното изследване резултати се 

открива в това, че се доказва нуждата от промяна в прилаганите модели за 

профилактика и лечение на разстройствата от депресивния спектър по посока на 

включването на позитивни психологични интервенции с цел  актуализирането и 

развитието на протективните личностни характеристики, които да повишат 

нивото на преживяваното от личността благополучие. 
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