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ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Настоящият дисертационен труд представлява теоретико-емпирично изследване 

в  областта  на  организационното  поведение  и  включва  проблеми  на  личността  и 

социалната  психология.  Предмет  на  научен  анализ  е  тезата,  че  лидерският  стил, 

личностните характеристики на служителите и равнището на възприетия от тях стрес 

определят  стратегиите  за  справяне  с  професионалния  стрес  и  управлението  на 

симптомите му. 

Професионалният  стрес  е  широко  дискутиран  и  изследван  феномен  в 

съвременната  психология   поради  прякото  му  отражение  върху  здравето  и 

субективното благополучие на личността. Независимо от постигнатия научен напредък, 

този проблем продължава да  съпътства  човешката  дейност и се  проявява  с  особена 

интензивност през последните години, характеризиращи се с глобална конкуренция и 

световна  икономическа  криза.  Динамизмът  на  този  процес  е  съпътстван  с   чести 

промени в професионалния живот – сливания и фалити на дружества,  съкращения и 

загуба на работни места, антикризисни мерки, намалени разходи за здравни услуги и 

т.н.,  които  на  свой  ред  са  съпроводени  предимно  с  транзакционно  управление  и 

минимална толерантност към  грешките на хората. По този начин се създава една нова 

организационна реалност, която води до професионален стрес и рискове за здравето на 

работещите хора. 

Отрицателната  страна  на  стреса,  дистресът,  се  придружава  от  голямо 

разнообразие здравословни проблеми и рискове.  Ханс Селие нарича здравословните 

проблеми,  свързани  с  дистреса  и  напрежението,  заболявания  на  дезадаптацията.  И 

хората, и организациите плащат висока цена за зле управлявания стрес, който е твърде 

интензивен, продължителен или често преживяван. За индивидите цената на този стрес 

може да бъде физическа, психична, поведенческа или емоционална. Организациите, на 

свой  ред,  понасят  огромни  финансови  загуби  поради  отсъствия  от  работа  на 

работниците, текучество, трудови злополуки и намалена продуктивност. 

От  друга  страна,  в  ерата  на  технологическия  прогрес  и  бързите  решения 

големите  организации  боготворят  харизматичните  лидери,  от  които  очакват  бързи 

резултати:  да внесат енергия в служителите,  които преживяват професионален стрес 

или са емоционално прегорели, да накарат организациите да заработят по-усърдно и 

ефективно и в крайна сметка да доведат до значителни финансови успехи. В световен 

мащаб  организациите  се  уповават  на  идването  на  месията,  който  ще  ги  спаси  от 
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безизходното положение, вместо да инвестират в обучение и развитие на ефективни 

лидери (Khurana).    
Очевидно е,  че нараства нуждата  от лидери,  които притежават необходимите 

компетентности  и  лидерски  умения  за  създаване  на  здравословна  работна  среда  и 

изграждане на организационна култура, благоприятна за професионалните постижения 

и развитието на служителите, а така също и за повишаване на производителността на 

организациите. От съществено значение е на служителите да се гледа като на човешки 

същества  с  присъщи  личностни  характеристики,  а  не  само  като  на  средство  за 

постигане на организационните цели.

Настоящият дисертационен труд се отнася именно до тези два важни аспекта от 

дейността  на  организациите  –  професионалният  стрес  и  способността  на 

организационния  лидер  да  се  справя  с  него.  Конкретната  изследователска  цел  е 

фокусирана върху влиянието на лидерските стилове върху стратегиите за справяне със 

стреса  в  организациите,  без  да  пропуска  ролята  на  личността  на  служителите. 

Получените резултати са изцяло ориентирани към социалната практика.

СТРЕСЪТ: БИОЛОГИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ

1. Понятие за стрес 

В съвременния свят понятието „стрес” е известно на всеки човек, но въпреки 

това, не съществува всеобщо възприета дефиниция на стреса в научната литература. 

Най-общо  терминът  отразява  връзката  между  индивида  и  средата.  Той  описва 

психобиологичния  процес,  който  се  характеризира  с  изменения  в  психичните, 

поведенческите  и  физиологичните  реакции,  насочени  към  адаптация.  Стресът  се 

поражда  от  стресори,  събития  или  мисли,  които  представляват  заплаха,  вреда  или 

предизвикателство  за  организма  или  надхвърлят  наличните  ресурси  за  справяне 

(Dougal and Baum).

2. Биологични модели на стреса

Ранният изследователски интерес към това явление се свързва с името на Уолтър 

Кенън, който полага началото на модерната биомедицинска концепция за стреса. Той 

го  определя  като  смущаване  на  соматичната  хомеостаза  от  външни  заплахи,  които 

провокират мобилизация на телесните ресурси с цел да се преборят с обстоятелствата 

(Woolfolk, Lehrer and Allen). 
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Кенън въвежда понятието „хомеостаза” – способността на тялото да поддържа 

своята  собствена  консистентност.  Той  изследва  телесните  изменения,  които 

съпровождат  силната  емоционална  възбуда  и  открива,  че  две  конкретни  емоции  – 

страхът и гневът – подготвят  тялото за действие.  Страхът е  свързан с  инстинкта  за 

бягство, а гневът или агресивното чувство – с инстинкта за нападение. Така описаната 

реакция на организма е наречена отговор от типа „борба или бягство” (fight or flight). 

Концепцията за стреса става популярна от работата на Ханс Селие върху модела 

на телесните реакции, които възникват, когато даден организъм е изложен на стресор. 

Селие открива съществуването на набор от очевидно неспецифични телесни реакции, 

които се появяват, когато един организъм е подложен на какъвто и да било стресор. 

На базата на тези свои наблюдения Селие дефинира стреса като неспецифичен 

отговор на тялото на всички поставени пред него изисквания. Независимо от вида на 

изискванията,  те  предизвикват  стереотипна  биохимична  реакция  в  организма.  Тази 

реакция е наречена „общ адаптационен синдром” и се състои от три стадия: а) реакция 

на тревога;  б)  стадий на  съпротивление;  и в)  стадий на изтощение.  Така  описаният 

адаптационен синдром според Селие е индикация, че приспособителната способност на 

организма е ограничена. 

Несъмнено физиологичните аспекти на изследвания тук феномен представляват 

важна основа за цялостното му и по-задълбочено разбиране. Но биологичните теории 

не  обясняват  способността  на  човека  да  преработи  на когнитивно равнище едно  

събитие, да противостои на дългосрочен, сериозен стрес и да остане относително  

невредим (McGrady).

3. Психологически модели за стреса

Стресът се разглежда като процес, който осъществява връзката между заплахите 

от  средата,  промяната  в  реакциите  на  хората  и  адаптирането  към тях.  Този  процес 

включва не само физиологични, но и психологически фактори, чието взаимодействие е 

насочено към най-оптимални отговори. 

Р.  Лазарус  разглежда  оценката  като  универсален  процес,  при  който  хората 

постоянно оценяват значимостта на случващото се за своето благополучие. Оценката 

играе  значителна  роля  в  стресовите  реакции.  Дефиницията  за  стрес  на  Лазарус  и 

Фолкман,  която  е  широко  приета  в  научната  литература,  определя  психичния  стрес 

като връзка между личността и средата, която се оценява от индивида като подлагаща 

на  изпитание  или  надвишаваща  неговите  или  нейните  ресурси  и  застрашаваща 

неговото или нейното благоденствие. 

8



Двата  централни  процеса  в  теорията  за  стреса  на  Лазарус,  които  определят 

степента на стресовите преживявания в дадена ситуация, са оценката и справянето със 

стреса. Съществуват три форми на оценка според Лазарус: първична /колко значима е 

ситуацията  за  благополучието  на  индивида/,  вторична  оценка  /оценка  на  личните 

ресурси за справяне със заплахата/ и преоценка /промяна на ситуацията с постъпването 

на  нова  информация  за  нея/.  По  отношение  на  справянето  Лазарус  и  Фолкман 

разграничават две основни форми: проблемно-фокусирано (отношението на индивида 

със  средата  се  променя  чрез  действия  за  справяне)  и  емоционално-фокусирано 

справяне, при което индивидът променя само начина, по който интерпретира или се 

отнася към случващото се.

Друга значима психологическа интерпретация на стреса е свързана с Теорията за 

запазване  на  ресурсите  на  С.  Хобфол,  която  се  базира  на  постулата,  че  хората  се 

стремят да получават, изграждат и съхраняват онова, което ценят. Психологическият 

стрес се дефинира като  реакция на средата, в която има: заплаха от нетна загуба на 

ресурси, нетна загуба на ресурси или липса на спечелени ресурси след инвестицията на 

ресурси. 

Моделът за запазване на ресурсите утвърждава тезата, че когато са подложени 

на стрес, индивидите се стремят да минимизират нетните загуби на ресурси, а когато не 

са  изправени  пред  стресори,  се  стремят  да  развиват  ресурсни  излишъци  с  цел 

компенсиране на евентуални бъдещи загуби. 

4. Стрес и здраве

Потенциалният ефект на преживявания стрес върху здравето на хората е една от 

основните  причини  за  задълбоченото  изследване  на  феномена  стрес.  Изследванията 

сочат, че съществува връзка между стреса и заболяванията, а някои експериментални 

изследвания  доказват,  че  стресът  може  да  причини  болест  (Tennant,  Lehrer,  Song, 

Feldman,   Giardino,  Schamling,  Gevirtz,  Hubbard, Harpin и др.) . 

Физическите  страдания,  причинени  от  остър  и  хроничен  стрес,  обхващат  повишена 

морбидност от сърдечно-съдови заболявания (Tennant), хипертония  (Ogden), потиснат 

имунен отговор (Lazarus, Ogden),  заболявания на дихателната (Lehrer,  Song,  Feldman,  

Giardino, Schamling) и мускулната системи  (Gevirtz,  Hubbard, Harpin ), метаболитен 

синдром  и  някои  видове  рак  (Ogden).  В  допълнение  физиологичните  изменения, 

причинени от стрес, водят до отслабена памет (Sapolsky) и затруднена пространствена 

ориентация (Ogden). 
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Както  хроничният,  така  и  острият  стрес  водят  не  само  до  промени  във 

физиологията,  но  и  до  промени  в  поведението.  В опита си да подобрят своето  

настроение,  хората,  които  преживяват  хроничен  стрес,  проявяват  

себеразрушително  поведение  -  тютюнопушене,  консумация  на  алкохол,  

злоупотреба  с  наркотични  вещества  ( Sinha,  Илиева,  Найденова),  прекомерен  

прием на въглехидрати (Greeno, Wing) и неспазване на здравословен цикъл на сън  

и бодърстване ( Ogden). 

Стресът предизвиква физиологични изменения в организма, чрез които повлиява 

сериозно и върху психичното здраве на хората. Установено е, че стресът е свързан с 

тревожността,  а  хроничният  стрес  в  частност  демонстрира  специфична  връзка  с 

отключването на тревожност и депресия (Esch, Stefano, Fricchione, Benson).

5. Модератори на стреса

Връзката  стрес-болест  не  е  пряка   и  съществуват  редица  доказателства,  че 

множество фактори отслабват или усилват ефектите на стреса върху физиологичното и 

психичното  състояние  на  хората.  Примери  за  фактори,  редуциращи  преживявания 

стрес, са социалната подкрепа (Kiecolt-Glaser, McGuire, Robles, Glaser, Berkman, Syme), 

оптимизмът,  щастието  и  хуморът  (Achat,  Kawachi,  Spiro,  DeMolles,  Sparrow), 

религиозността и духовността (Matthews, Deary,  Whiteman), физическите упражнения 

(Hoffman-Goetz,  Pedersen)  и  техниките  за  релаксация  (McLean,  Walton,  Wenneberg, 

Levitsky,  Mandarino,  Waziri,  Hillis,  and  Schneider).  Враждебността,  като  централен 

компонент на поведение „тип А“, от друга страна, е типичен пример за това повишена 

стресова реактивност (Guill and Contrada, Moller, Hallqvist, Diderichensen) . 

В т о р а   г л а в а

ЛИЧНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС

1. Дефиниране на понятието “професионален стрес”

Понятието  „професионален  стрес”  е  трудно  за  дефиниране,  тъй  като 

съществуват множество определения, които се основават на различни подходи към това 

явление. И все пак изследователите се обединяват около три основни компонента на 

професионалния  стрес:  източници  на  стрес,  характерни  за  конкретна  ситуация; 

личност,  която възприема събитията  от средата  като  стресиращи или не и определя 

интензивността  на  преживяното  вътрешно  напрежение;  последици  от  стреса, 

включващи стратегиите  за  справяне  (т.е.  конкретни типове поведение в  стресиращи 
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ситуации), а така също и дългосрочните ефекти върху професионалния и личния живот 

на  човека  като  удовлетвореност  от  работата,  физическо  и  психическо  здраве. 

(Русинова, Василева).

2. Модели на професионален стрес

Един  от  моделите,  на  който  най-често  се  позовават  изследователите  на 

професионалния стрес, е този на Кери Купър. Този модел разглежда взаимодействието 

между  следните  четири  компонента:  източници  на  напрежение  в  труда;  личностни 

характеристики;  стратегии  за  справяне  със  стреса  (копинг  стратегии);  последици  от 

професионалния стрес. Същественото тук е виждането на Купър, че професионалният 

стрес  „има  предимно  негативно  въздействие  върху  човека”  (Cooper,  Русинова, 

Василева).

Моделът за професионалния стрес на Стивън Палмър, Кери Купър и Кейт Томас 

е  разработен   в  подкрепа  на  теорията  и  практиката  за  професионалния  стрес  на 

Британската  изпълнителна  агенция  по  здравето  и  безопасността  през  2001  г.  и  е 

допълнен и ревизиран до настоящия му вид през 2004 г. В него се изследва влиянието 

на  седем  главни  риска,  които  причиняват  стрес  на  служителите.  Един  от  тях  – 

организационната култура – е включен в останалите шест главни риска /изисквания, 

контрол,  подкрепа,  отношения,  роля  и  промяна/.  Идеята  в  този  случай  е,  че 

организационната култура им влияе или е част от тях. Седемте потенциални риска се 

пречупват през оценката на служителите за случващото се и водят до проявление на 

симптомите на стреса на индивидуално и на организационно ниво.

3. Източници на професионален стрес

В  специализираната  литература  най-често  се  споменават  два  възгледа  за 

източниците на професионалния стрес, които се появяват през 80-те години на миналия 

век. В първия от тях се обособяват четири основни източника: изисквания на работата и 

характеристики  на  задачите;  ролеви  изисквания  или  очаквания;  организационни 

характеристики  и  условия;  външни  на  организацията  изисквания  и  условия  (Beehr, 

Newman, Dewe).

Купър  и  Маршал  (Cooper,  Marshal)  посочват  шест  главни  категории  от 

професионални  стресори,  които  включват:  фактори,  присъщи  на  работата;  роля  в 

организацията; кариерно развитие; организационна структура и климат; отношения в 

работата; източници на стрес извън организацията.
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При  разглеждане  на  източниците  на  професионален  стрес  в  основата  на 

настоящото  изследване  заляга  концептуалната  рамка  на  Купър  и  Маршал,  като 

успоредно с това е направен паралел с възгледите и на други автори. 

4. Характеристики на личността

Въздействието на професионалния стрес върху служителите не е еднородно, а 

зависи от характеристиките на социалната среда и от характеристиките на личността 

(Fleishman).  Според  теоретичния  модел  на  Лазарус  за  стреса,  хората  активно 

взаимодействат със средата посредством своята собствена оценка за стреса. Ето защо 

при  анализа  на  това  явление  трябва  да  се  държи  сметка  и  за  личностните 

характеристики на служителите, които са от особена важност, както като източници на 

професионален стрес, така и като фактор, определящ избора на копинг стратегия. Във 

връзка с това трябва да се държи сметка на особеностите на поведение „тип А“, на 

издръжливостта  на  стрес  и  на  петфакторния  модел  на  личността,  известен  като 

“Голямата петорка” (The Big Five). Според този модел, създаден от Коста и МакКрий, 

основните  черти  на  личността  са  пет:  екстраверсия  или  енергия;  любезност  или 

дружелюбност;  съвестност;  емоционална  стабилност;  отвореност  към  нов  опит  или 

отвореност на ума  (Costa, McCrae, Барбаранели, Капрара, Стека).

Поведенческият  модел  „тип  А“  се  наблюдава  при  хора,  които  са  агресивно 

ангажирани в хронична и непрестанна борба за достигане в кратки срокове на все по-

високи  постижения.  Представителите  на  поведение  „тип  А“  са  доста  склонни  да 

проявяват  „безпричинна,  но  изключително  добре  рационализирана  враждебност”. 

Скорошните изследвания установяват, че едно от измеренията на поведението „тип А“ 

– враждебността – е главната причина за интензивните стресови реакции на тези хора 

Нещо  повече,  враждебността,  характерна  за  тях,  променя  функционирането  на 

имунната система и по-конкретно,  потиска имунната защита,  в резултат от което се 

повишава  заболяваемостта  от  рак  (Friedman,  Rosenman,  Dembroski,  Kavan,  Furnham, 

Heaven). 

Съществуват  субективни  личностни  фактори,  които  трябва  да  бъдат  взети 

предвид при изследването и управлението на стреса. Така например издръжливият тип 

личност устоява на преживявания стрес, без това да се отрази зле на неговото здраве. 

Хората,  притежаващи  издръжливост,  разглеждат  промяната  не  като  заплаха,  а  като 

предизвикателство(Kobasa, Furnham, Heaven).

  Друга  характеристика,  която  засилва  устойчивостта  срещу  стреса,  е 

самоефикасността.  Тя  се  дефинира  като  вяра  на  човека  в  способността  му  да  се 
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ангажира  с  действия,  които  ще  доведат  до  желаните  резултати.  Самоефикасността 

снижава  стреса  и  засилва  оптимизма.  Тя  е  в  основата  на  създаване  на  основни 

ориентации и стратегии за справяне със стреса (Ларсен, Крумов, Ригио). 

При изследването и управлението на стреса трябва да бъдат взети под внимание 

стабилните във времето личностни диспозиции и да се има предвид, че личността е 

тази,  която  определя какви ще бъдат избраните  механизми за справяне със стреса. 

Коста  и  МакКрий  установяват,  че  високите  нива  на  невротизъм  са  свързани  с 

невротични  типове  поведение  на  справяне.  Невротизмът  повлиява  негативно  на 

перцепциите за  стрес,  на начините за справяне,  на удовлетвореността от социалната 

подкрепа,  психичното  благоденствие  и  соматичните  оплаквания.  Хората  с  високи 

стойности  на  екстравертност  използват  по-зрели  типове  механизми  на  справяне. 

Високите нива на отвореност към нов опит имат за резултат използването на повече 

хумор,  а  ниските  нива  на  тази  дименсия  –  до  упование  във  вярата  (Costa,  McCrae, 

George, Brief).

5. Последици от професионалния стрес и копинг стратегии

Професионалният стрес се отразява негативно както на индивидуално равнище 

чрез  проявата  на  физиологични,  емоционални  и  поведенчески  смущения,  така  и  на 

организационно равнище - преди всичко под формата на финансови загуби (Cooper, 

Sobocki, Jonsson, Angst, Rehnberg,  Furnham).

Един  от  най-ярките  примери  за  това  как  професионалният  стрес  може  да 

повлияе както на индивида, така и на организацията, е синдромът на професионалното 

прегаряне или бърнаут (burnout – от англ. „прегаряне”, „изгаряне”). Професионалното 

прегаряне  се  свързва  с  множество  форми  на  професионално  отдръпване,  по-ниска 

продуктивност и ефективност в работата, намалена удовлетвореност от труда и ниска 

отдаденост. Освен това бърнаутът може да бъде „заразен” и да се възпроизвежда чрез 

неформалните взаимоотношения на работното място. Съществуват и доказателства, че 

бърнаутът има негативен ефект на „разпростиране” върху семейния живот (Shaufeli, 

Enzmann, Storm, Rothmann, Burke, Greenglass, Maslach, Schaufeli, Leiter). 

Справянето със стреса или “копингът” се свежда до полагането на постоянно 

променящи  се  когнитивни  и  поведенчески  усилия  за  контрол  над  средата,  чието 

въздействие подлага на изпитание личността и надхвърля нейните ресурси (Folkman, 

Lazarus, Dunkel-Schetter, Delongis, Gruen, Latack, Havlovic). 
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Според  концептуализацията  на  Фолкман  и  Лазарус  справянето  е  проблемно-

фокусирано  и  емоционално-фокусирано.  Проблемно-фокусираното  справяне  е 

насочено към промяна или справяне със ситуацията, а емоционално фокусираното се 

съсредоточава върху намаляване или справяне с емоционалния дистрес. 

От своя страна Латак (Latack) надгражда тази дихотомия и извежда следните три 

категории справяне: 

• контрол –  тази категория се състои от действия и когнитивни преоценки, 

които  според  автора  съответстват  на  проблемно-фокусираното  и 

емоционално-фокусираното справяне, описани от Лазарус и Фолкман, което 

е проактивно и насочено към поемане на отговорност;

• избягване, което се състои от действия и когнитивни преоценки, които целят 

начин на бягство от ситуацията;

• управление на симптомите – тази категория включва други широко приети 

начини  за  справяне  със  симптомите  на  професионалния  стрес  като 

релаксация и физически упражнения.

Справянето със стреса предполага наличието на три нива на превенция, които 

задължително обхващат цялостната организация (Murphy). Прецизирането на тези три 

нива,  а  също  така  и  на  отделните  подходи  и  интервенции  по  отношение  на 

професионалния  стрес  е  от  полза  за  физическото  и  психическо  благоденствие  на 

служителите и има отношение към финансовите параметри на всяка една компания. 

Т р е т  а   г л а в а

ЛИДЕРСТВО И ВЛАСТ

1. Лидерът в организацията

Лидерството  обикновено  се  свързва  с  ръководните  функции,  които  даден 

индивид изпълнява в дадена организация. В социалните науки съществуват множество 

дефиниции за феномена лидерство, но идеята, която обединява всички тези дефиниции, 

е,  че  лидерството  включва  повлияване  на  нагласите,  вярванията,  поведението  и 

чувствата на другите хора.  Всички хора влияят на другите  в различни ситуации,  но 

лидерите упражняват непропорционално голямо влияние (Spector).

2. Дефиниране на лидерството и характеристики на лидерите

Определенията за лидерство са много, като според Бенис (Bennis) те са над 350. 

Отделните  автори  поставят  акцент  върху  различни  аспекти  на  явлението  и  дават 
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предимство на едни или други характеристики на личността на лидера. Така например, 

съгласно  определението  на  Вруум  (Vroom)  и  Яго  (Jago)  лидерството  е  процес  на 

мотивиране на хората да работят заедно и да си сътрудничат за постигане на велики 

неща. От своя страна Чемърс (Chemers) го определя като процес на социално влияние, 

при  което  един  човек  може  да  спечели  помощта  и  подкрепата  на  другите  при 

изпълнението  на  обща задача.  Робинс  (Robbins)  и  Джъдж (Judge)  го  свеждат  до  до 

способност да се повлиява на дадена група с оглед постигането на визия или набор от 

цели, а според Барън и неговите сътрудници лидерството е повлияване на груповите 

членове  чрез  провокиране  на  колективно  усилие  и  след  това  управление  на 

колективните  действия,  необходими  за  придвижване  в  съответната  посока  (Baron, 

Branscombe, Byrne).

Представените дефиниции показват, че съществуват някои общи идеи, които се 

споделят от повечето автори: първо, лидерството включва влияние върху поведението 

на другите; второ, то се разглежда като процес, а не като резултат; трето, лидерството 

изисква множество умения.

Главните  личностни  характеристики,  които  способстват  за  ефективността  на 

лидерите и остават непроменени до края на живота, са  самочувствието и оптимизмът, а 

наличието  на  адекватно  образование  е  гаранция  за  значими лидерски  успехи  (Bray, 

Schultz).  От  съществено  значение  е  и  умението  на  лидерите  да  управляват  отвъд 

границите на културите (Ригио, Robbins, Judge). 

3. Основни теории за лидерството
С  оглед  по-ясно  очертаване  на  представата  за  лидера,  в  трета  глава  от 

дисертационния  труд  са  детайлно  разгледани  основните  теории  за  лидерството  - 

теорията  за  „великия  човек”,  теориите  за  чертите,  поведенческите  теории, 

ситуационното  лидерство,  теорията  за  харизматичното  лидерство,  теорията  за 

транзакционното и трансформационното лидерство. 

4. Лидери от пето ниво, транзакционно и трансформационно лидерство

С оглед на значимостта на теорията за транзакционното и трансформационното 

лидерство за проведеното емпирично изследване, тук ще бъде разгледан по-подробно 

само моделът за пълния обхват на лидерството (Bass). 

Този  модел  включва  характеристиките  на  транзакционното  и 

трансформационното лидерство.  Дименсиите на транзакционното лидерство, изредени 

от най-активната към най-пасивната степен, са както следва: 1)  ситуационни награди, 
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които представляват адекватен обмен на ценни ресурси за подкрепа от последователя; 

2)  управление  по  изключение  –  активно:   включва  активно  наблюдение  на 

представянето и предприемане на коригиращи действия; 3) управление по изключение – 

пасивно: характеризира се с намеса от страна на лидера само при наличие на сериозни 

проблеми;  и  4)  либерално  лидерство:  само  по  себе  си  то  е  липса  на  лидерство, 

избягване на лидерските задължения и отговорности. 

Трансформационният лидерски стил надгражда транзакционния и е представен 

чрез четири типа лидерско поведение, подредени във възходящ ред: 

1) Уважение  и  внимание:  Лидерът  прекарва  времето  си  в  обучение  и 

коучинг, отнася се с последователите си като с личности, а не като с членове на екипа и 

приема,  че  те  имат  различни  потребности,  способности  и  стремежи.  Помага  им  да 

развиват своите силни страни, изслушва внимателно техните притеснения и насърчава 

самоусъвършенстването.

2) Интелектуално стимулиране: Лидерът се стреми да насърчава себе си и 

своите  последователи  да  разглеждат  проблемите  от  множество  различни  ъгли  и 

предлага нови начини за изпълнение на възложените задачи. 

3) Вдъхновяване  и  мотивиране:  Този  тип  лидер  говори  оптимистично  за 

бъдещето и предава на последователите си една завладяваща визия за бъдещето. Той 

изразява увереност в постигане на целите,  а при наличие на разногласия заема ясна 

позиция.

4) Идеализирано поведение или харизма: Лидерът говори за най-важните си 

ценности  и  вярвания  и  разглежда  моралните  и  етичните  последствия  от  взетите 

решения. (Bass, Avolio). 

Ч е т в ъ р т а   г л а в а

ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ И СТРЕС В ОРГАНИЗАЦИИТЕ

1.  Лидерските  стилове  –  морално-етични  измерения  и  връзка  с 

професионалния стрес

Лидерските стилове се дефинират като структурата от потребности на лидера, 

която  мотивира  неговото  поведение  в  различни  лидерски  ситуации  и  загатва 

съгласуваността на целите в тези ситуации (Chapman, Köhne, Whittaker). Счита се, че и 

транзакционният,  и  трансформационният  лидерски  стил  притежават  силно  изразени 

морално-етични компоненти (Donaldson, Dunfee, Bass, Steidlmeier). 
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При транзакционното лидерство властта се поддържа чрез принуда (управление 

по  изключение)  и  възнаграждение  (ситуационни  награди).  Така  лидерът  създава 

отношения от типа quid pro quo с последователите си. Що се отнася до интеракциите 

лидер-последовател, транзакционните лидери не се стремят да насърчават развитието и 

израстването на онези, които ги следват (Kanungo, Mendoca). 

Фокусът на транзакционното влияние е единствено върху потребностите, целите 

и  интересите  на  лидера.  Нагласите  към служителите  са  като  към инструменти  или 

принадлежности, с които може да се търгува, стига цената да е добра. Според Сашкин 

(Sashkin)  това  обижда  човешкото  достойнство  и  е  в  разрез  с  основната  човешка 

потребност от поддържане на чувство за собствена стойност. 

От  друга  страна,  трансформационният  лидер  е  свързан  с  приятелите, 

семейството  и  общността  си,  чието  благоденствие  е  по-важно,  отколкото  неговото 

собствено. В тази общност етичните норми и поведенческите идеали не трябва да бъдат 

налагани,  а  свободно приемани,  мотивацията  не  трябва  да  се  свежда  до  властта  на 

принудата,  а  трябва  да  е  естествена  последица  от  вътрешната  ангажираност  (Bass, 

Steidlmeier). 

Една от основните разлики между транзакционния и трансформационния лидер 

е, че вторият се стреми към промяна на статуквото с оглед постигане на по-висшите 

цели  на  организацията  (Kanungo,  Mendoca),  а  не  на  своите  лични. 

Трансформационният лидер третира последователите си като цел, а не като средство и 

насърчава тяхното развитие и автономност (Bass, Steidlmeier, Kanungo). 

Според  Бърнс  (Burns)  трансформационното  лидерство  е  морално,  тъй  като 

повишава равнището на хуманно поведение и етичните стремежи както при лидера, 

така и при последователите му, докато транзакционното лидерство не е морално поради 

това, че транзакционните лидери са погълнати от мисли за себе си и са манипулативни. 

Мендока и Канунго считат, че транзакционното лидерство е лишено от каквато и да 

било морална легитимност.

2.  Транзакционна  и  трансформационна  култура:  връзка  със  стреса  в 

организацията

Културата  на  организацията  е  зависима до голяма степен от  лидерството.  От 

друга страна, културата на една организация също може да повлияе върху развитието 

на лидерството. Установено е, че транзакционните лидери  работят в организационните 

си  култури,  като  следват  съществуващите  правила,  процедури  и  норми. 

Трансформационните лидери пък променят културата, като първо полагат усилия да я 
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разберат и след това приспособяват културата на организацията към една нова визия и 

насърчават преосмислянето на ценностите и нормите (Bass and Avolio).

Транзакционната култура

Типичната транзакционна култура се основава на договорните отношения (Bass 

and Avolio). 

Водещите мотиви за постигане на лична власт или лични постижения от страна 

на лидерите са прозрачни за техните последователи и скоро последните започват да 

вярват,  че  целта  оправдава  средствата.  Резултатът  е,  че  този  модел  на  лидерско 

поведение  се  имитира  от  последователите  и  води  до  подобно  неетично  поведение 

(Kanungo, Mendoca). Очевидни са предпоставките за създаване на стресогенна работна 

среда с конфликтни взаимоотношения, лишени от социална подкрепа. 

В  самата  организация  всяко  възнаграждение  зависи  от  представянето  на 

служителя (Bass, Avolio). Транзакционната култура подкрепя прогресивно прилагане на 

санкции за отклонения от заложените стандарти и изисквания. Такъв работен климат 

поддържа и високи равнища на хроничен професионален стрес. Той се отразява и върху 

чувството  за  принадлежност  и  лоялност  на  служителите.  Идентификацията  им  с 

организацията, с нейната мисия или визия е слаба. Равнището на иновация и поемане 

на  риск  са  сериозно  ограничени.  Налице  е  една  от  най-сериозните  предпоставки  за 

професионален стрес – недостатъчното използване на компетентността (Ригио). 

Източниците  на  стрес  извън  транзакционната  организация  и  в  частност 

конфликтът „работа-семейство” са заложени в същността на организационната култура. 

Такава култура толерира свръхпостиженията и работохолизма, а те, както вече беше 

споменато, често се припокриват с модела за поведение „тип А“, което с враждебността 

си  провокира  преживяването  на  интензивни  стресови  реакции  и  нездравословно 

взаимодействие. Нещо повече, в организации  с транзакционно лидерство служителите 

нямат усещане за достойнство, не виждат смисъл в полаганите от тях усилия и губят 

усещане  за  общност  (Kanungo,  Mendoca).  От  всичко  това  става  ясно,  че 

транзакционната култура води до генериране на високи нива на професионален стрес. 

(Cooper, Marshal, Cooper, Dewe).

Трансформационната култура

При  трансформационната  култура  съществува  усещане  за  цел  и  за 

принадлежност  към  едно  семейство.  Ангажиментите  са  дългосрочни.  Лидерите  и 

последователите  имат  общи  интереси  и  усещане  за  споделена  съдба  и 

взаимозависимост.  Лидерите  и  последователите  отиват  отвъд  своите  собствени 
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интереси или очаквани възнаграждения за доброто на екипа и на организацията (Bass, 

Avolio). 

В трансформационната организация на всички нива се говори много за целите, 

визията и посрещането на предизвикателствата. Основната психологическа динамика в 

процеса на трансформационното влияние е свързана с два фактора: интернализацията 

на  визията  от  страна  на  последователите  и  насърчаване  на  вярванията  за 

самоефикасност на последователите – т.е. вярването, че те са способни да работят за 

реализация на целите на визията. Поведението на съгласие от страна на служителите, 

тяхната  лоялност  и  отдаденост  на  организацията  са  резултат  от  тези  два  фактора. 

Следователно  промяната  в  нагласите  и  ценностите  на  последователите  на 

трансформационните  лидери  е  пряка  последица  от  овластяването  им  от  страна  на 

лидера (Kanungo, Mendoca). 

Ефектът  от  формулирането  и  изразяването  на  визията  създава  доверие  към 

лидера. Последователите започват да се доверяват на своя лидер, когато се убедят, че 

той е безотказно посветен и желае да работи по посока на постигане на визията, дори с 

цената на лични загуби и саможертви. Според Канунго и Мендока ядрото на процеса на 

трансформационно  влияние  е  овластяването.  Именно  то  насърчава  вярванията  за 

самоефикасност  на  последователите.  Авторите  предлагат  овластяването  да  бъде 

интерпретирано  като  мотивационен  конструкт.  По  този  начин  овластяването  се 

разглежда като емоционално състояние и/или като състояние, свързано с вярванията и 

очакванията, което е външно за индивидите. 

Мелър и сътрудници (Mellor,  Arnold,  Gelade)  сочат,  че подкрепящият стил на 

лидерите  води  до  по-малко  отсъствия  по  болест  при  служителите.  Освен  това  те 

откриват, че климатът, създаден от трансформационното лидерство в организациите, е 

свързан  с  по-малък  брой  здравословни  оплаквания,  по-ниски  нива  на  конфликта 

„работа-семейство“ и по-благоприятно възприемани физически условия на работа.  

По този начин се достига до теоретични изводи за връзката на транзакционната 

и трансформационната култура с организационния стрес.   Би могло да се предположи, 

че  транзакционното  лидерство  съдържа  в  себе  си  предпоставки  за  високи  нива  на 

преживяван професионален стрес, докато трансформационното лидерство е свързано с 

по-ниски нива на организационен стрес при подчинените.
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3.Емпирични  проучвания  върху  лидерските  стилове  и  организационния 

стрес

През последните десетилетия проблематиката, свързана с лидерското поведение 

и професионалния стрес, се радва на повишено внимание от страна на изследователите, 

но  връзката  между  тези  две  явления  като  цяло  се  пренебрегва  в  емпиричните 

изследвания (Rowold,  Schlotz).  Независимо от това,  съществуват  опити да се изясни 

връзката  между тези  две  явления  на  емпирично  равнище.  Доказано  е  примерно,  че 

трансформационното лидерство корелира негативно както със  симптомите на стрес 

(т.е.  главоболие,  умора,  раздразнителност),  така  и  с  тези  на  бърнаут,  докато 

управлението  по  изключение  (както  активно,  така  и  пасивно)  показва  положителна 

корелация  с  бърнаут  и  стрес.  (Seltzer,  Rowold,  Schlotz).  От  своя  страна  Стордю  и 

сътрудници откриват,  че всички пет дименсии на трансформационното лидерство,  а 

така  също  и  ситуационното  награждаване  от  транзакционното  лидерство  корелират 

негативно с бърнаута (Stordeur, D’hoore, Vandenberghe).

Успешни опити за разкриване на различни страни от връзката между лидерство 

и  стрес  правят  Сосик(Sosik)   и  Годшалк  (Godshalk),  които  доказват  на  емпирично 

равнище,  че  трансформационното  лидерство  на  менторите  е  свързано  с  повишено 

приемане на менторските функции от страна на протежетата.  Роуолд (Rowold) и Шлоц 

(Schlotz)  считат,  че  трансформационното  лидерство  позволява  установяването  на 

значима и предотвратяваща стреса рамка за ежедневната работа. Трансформационното 

лидерство  подобрява  представянето,  без  да  повишава  стресовото  натоварване  на 

подчинените.  Този  лидерски  стил  като  цяло е  най-ползотворният  лидерски  стил  по 

отношение на професионалния стрес и производителността.

Направеният  теоретичен  анализ  и  обзорът  на  емпиричните  изследвания, 

посветени  на  връзката  между  транзакционното  и  трансформационното  лидерство  с 

професионалния  стрес,  създават  впечатлението,  че   трансформационното  лидерство 

има  положителни  последствия  за  здравето  на  подчинените,  за  ефективността  и 

финансовото благоденствие на организациите.

П е т а  г л а в а

ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ И СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ: 

ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

1. Теоретична постановка на проблема
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Съвременните  тенденции  в  областта  на  организационната  психология  се 

характеризират  с  нарастващ  интерес  към  изследването  на  взаимовръзката  между 

лидерските  стилове  и  професионалния  стрес,  преживяван  от  подчинените  в 

организациите. 

Професионалният стрес, с който хората не са се справили успешно, причинява 

проблеми във физическото (Tennant, Lazarus, Ogden, Lehrer,  Song,  Feldman,   Giardino,  

Schamling,  Gevirtz,  Hubbard, Harpin ) и психичното здраве (Esch, Stefano, Fricchione, 

Benson,  Shaufeli,  Enzmann,  Storm,  Rothmann)  и  води  до  нездравословно  поведение 

(Sinha,  Fuse,  Aubin,  O'Malley,  Dawes,  Antelman,  Vanyukov,  Giancola,  Tarter,  Susman, 

Mezzich, Clark,  McGrady).

От друга страна, както беше посочено, субективната оценка на дадена ситуация 

е решаваща за това дали тя ще се възприема като стресираща или не. В този смисъл е 

необходимо да се отчете влиянието на стабилните във времето личностни диспозиции, 

които  служат  едновременно  като  източник  на  стрес  и  като  детерминанта  на 

използваните копинг стратегии (Lazarus, Costa, McCrae, George, Brief)  

Постулираната  на  теоретично  равнище  връзка  между  вида  лидерски  стил  и 

възприетия  стрес  дава  основание  ясно  да  се  формулира  заключението,  че 

транзакционното лидерство корелира с високи нива на възприет професионален стрес, 

а трансформационното лидерство поддържа по-ниски нива на стрес сред членовете на 

организацията.

Тази  теоретична  постановка  на  проблема залегна  в  основата  на  емпиричното 

проучване,  при  което   изследователската  цел  и  задачи  бяха  ориентирани  към 

разкриване  на  съществуващи взаимовръзки  между лидерските  стилове,  личностните 

характеристики,  възприетия  стрес  и  предпочитаните  стратегии  за  справяне  с  него  в 

организационна среда. 

2. Цел, хипотези и задачи на емпиричното изследване

Целта на  изследването  е  свързана  с  проучване  на  емпирично  равнище  на 

същността  и  особеностите  на  стратегиите  за  справяне  с  професионалния  стрес  и 

управлението на симптомите му, а също и с разкриване на измеренията на възприетия 

лидерски  стил,  личностните  характеристики  и  нивата  на  възприет  стрес  на 

организационните членове. 

Изследователските хипотези, изведени въз основа на теоретичния анализ, се 

доказват чрез емпирично изследване, проведено на два етапа, при което се използват 

общо пет изследователски инструмента. Хипотезите са следните: 
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 Хипотеза 1: Демографските характеристики (пол, възраст, образование, 

семейно  положение,  брой  деца  и  общ  трудов  стаж)  повлияват  върху 

управлението  на  симптомите  на  стреса,   личностните  дименсии  и 

възприетия лидерски стил.

 Хипотеза  2:  Съществуват  взаимозависимости  между  възприетия 

лидерски  стил  и  управлението  на  симптомите  на  стреса  от  страна  на 

служителите.

 Хипотеза  3:  Съществуват  взаимозависимости  между  личностните 

характеристики на изследваните лица и възприемането на лидерския стил 

на техните ръководители.

 Хипотеза  4:  Съществуват  взаимозависимости  между  личностните 

характеристики и управлението на симптомите на стреса.

 Хипотеза  5:  Характеристиките  на  личността  и  възприетият  лидерски 

стил детерминират управлението на симптомите на стреса.

 Хипотеза 6: Характеристиките на личността, възприетият лидерски стил 

и възприетият стрес детерминират управлението на симптомите на стреса 

и стратегиите за справяне с професионалния стрес.

За  осъществяване  на  изследователските  цели  и  с  оглед  на  проверяване  на 

издигнатите  хипотези  бяха  формулирани  шест  изследователски  задачи,  описани 

детайлно в дисертационния труд.

3. Методика и обект на изследването

Настоящото  емпирично  изследване  обхваща  две  извадки  със  служители  от 

различни организации, събрани на случаен принцип. И за двете извадки тестовете са 

попълвани както онлайн, така и на хартиен носител. 

Първата извадка обхваща 221 изследвани лица. Процентът валидни методики е 

72%, което е доста добър резултат при сравнително големия брой айтеми.  Втората 

извадка  се  състои  от  119  изследвани  лица.  Процентът  валидни  методики  е  88%. 

Демографският  профил на  двете  извадки  беше  очертан  чрез  обособяване  на 

изследваните лица по пол, семеен статус, брой на децата в семейството, образователен 

ценз и трудов стаж.

Данните  от  проведеното  изследване  са  въведени  и  обработени  със 

статистическата програма SPSS версия 16.0. За обработката на емпиричните данни са 

използвани следните статистически методи:

1/  Анализ на надеждността на използваните инструменти (алфа на Кронбах).
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2/  Дескриптивна статистика с оглед описание на двете изследвани извадки.

3/  Еднофакторен дисперсионен анализ, проведен с цел да се изследва влиянието 

на  демографските  характеристики  върху  стратегиите  за  справяне  със  стреса, 

лидерските стилове и личностните характеристики.

4/  Корелационен  анализ,  установяващ  взаимозависимости  между  скалите  на 

използваните в изследването въпросници.

5/  Многофакторен регресионен анализ с оглед откриване на предикторите на 

стратегиите за справяне със стреса и управление на симптомите му.

Методиката  на  изследването се  различаваше  за  всяка  от  двете  извадки. 

Първата извадка беше изследвана с 3 въпросника, а втората – с 5 въпросника, като три 

от въпросниците се повтаряха с тези на първата извадка. Използваната при  първата 

извадка комплексна методика включва следните три инструмента: 

1/ Въпросник за управление на симптомите на стреса

Въпросникът  за  управление  на  симптомите  на  стреса  е  създаден  от  Латак 

(Latack) и стандартизиран за български условия (Илиева). Този въпросник се базира на 

третата категория за справяне, наречена управление на стреса (Latack). Тази категория 

включва широко приети начини за справяне със симптомите на професионалния стрес. 

Въпросникът се състои от 24 айтема. Отговорите се посочват съобразно пет-степенна 

скала от Ликертов тип.

Въпросникът се състои от седем фактора:   почивка;  оттегляне в семейството; 

автотерапия  и  релаксация;  оплаквания;  религия;  употреба  на  алкохол  и  цигари; 

употреба на лекарства и медитация. Психометричните качества на въпросника са добри 

– коефициентът алфа на Кронбах е 0,74.

2/ Въпросник за лидерски стилове

Въпросникът за лидерски стилове се базира на многофакторния въпросник за 

лидерство  на  Бас  и  Аволио  –  MLQ и  е  стандартизиран  за  България  (Илиева).  Той 

съдържа 18 твърдения за лидерските стилове, като скалата за отговори е петстепенна, 

от Ликертов тип. 

Въпросникът  измерва  три  лидерски  стила:  либерален,  транзакционен  и 

трансформационен,  които  представляват  трите  главни  фактора  в  този  инструмент. 

Трансформационният стил се състои от 4 субскали, които са следните: харизматичност; 

уважение  и  внимание;  интелектуално  стимулиране;  вдъхновяване  и  мотивиране  на 

подчинените. Въпросникът има отлични психометрични качества, с алфа на Кронбах от 

0,93.  
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3/ Личностен въпросник

Характеристиките  на  личността  на  тестираните  служители  се  изследват  чрез 

въпросника  Голямата  петорка  /  BFQ-2/  (Caprara,  Barbaranelli,  Borgogni,  Vecchione). 

Броят  на  айтемите  е  134.  Инструментът  се  състои  от  шест  основни  дименсии, 

представляващи  петте  личностни  фактора,  а  шестата  е  скала  на  лъжата.  Всяка  от 

основните  дименсии  се  състои  от  две  субдименсии,  както  следва:  Енергия 

(субдименсии:  динамизъм  и  доминантност),  Приятелство  /Дружелюбност/ 

(субдименсии: кооперативност/емпатия и сърдечност/приятелска нагласа), Съвестност 

(субдименсии:  скрупулност  и  постоянство),  Емоционална  стабилност  (субдименсии: 

контрол  на  емоциите  и  контрол  на  импулсите)  и  Отвореност  на  съзнанието 

(субдименсии:  отвореност  към  културата  и  отвореност  към  опита)  и  Лъжа 

(субдименсии:  лъжа  поради  морални  подбуди  и  лъжа  поради  егоистични  подбуди) 

(Барбаранели,  Капрара,  Стека).  Отговорите  се  посочват  по  пет-степенна  скала  от 

Ликертов тип. 

Надеждността  за  настоящата  извадка  е  отлична  –  с  коефициенти  алфа  на 

Кронбах за дванадесетте субдименсии,  както следва: Енергия – 0,75 /за динамизъм/ и 

0,76 /за доминантност/;  Приятелство (Дружелюбност) -  0,80 /кооперативност/ и 0,84 

/сърдечност/;  Съвестност  –  0,84  /скрупулност/  и  0,81  /постоянство/;  Емоционална 

стабилност -  0,83 /контрол на емоциите/ и 0,83 /контрол на импулсите/; Отвореност на 

съзнанието – 0,78 /отвореност към културата/ и 0,80 /отвореност към опита/; Лъжа – 

0,71 /поради егоистични подбуди/ и 0,65 /поради моралистични подбуди/. 

Използваната  при  втората извадка комплексната  методика  се състои от  пет 

инструмента:  1/  Скала  на  Коен за  измерване  на  възприеман стрес;  2/  Въпросник  за 

стратегиите  за справяне с професионалния стрес;  3/  Въпросник за лидерски стилове 

(идентичен с използвания в първата извадка, като надеждността му за тази извадка е 

0,92); 4/ Въпросник за управление на симптомите на стреса (идентичен с използвания в 

първата извадка,  за  който алфа на Кронбах е 0,70).  5/  Личностен въпросник BFQ-2. 

Този въпросник е идентичен с използвания в първата извадка,  но с редуциран брой 

айтеми.  Посредством бивариацонен корелационен анализ  тестът беше сведен до 18 

двойки айтеми, по 3 двойки за всяка от главните дименсии на личността, които имаха 

най-високото  тегло.  Счита  се,  че  тези  айтеми  притежават  сравнително  най-висока 

валидност. Надеждността за въпросника, измерена във втората извадка, е 0,75.

1/ Скала на Шелдон Коен за измерване на възприеман стрес
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Скалата на Коен за измерване на възприемания стрес (Perceived Stress Scale) е 

стандартизирана  за  български  условия  (Найденова,  Илиева).  Тестът  се  състои от  14 

айтема, които изследват степента, в която описаните жизнени ситуации се възприемат 

от респондентите като стресиращи.  Отговорите са оформени в петстепенна скала от 

Ликертов  тип,  при  която  1  е  „Никога“,  а  5  е  „Много  често“.  Тестът  е  с  висока 

надеждност (α = 0,82).

2/ Въпросникът за стратегиите за справяне с професионалния стрес 

Този инструмент е създаден от Латак (Latack)  и стандартизиран за български 

условия (Илиева). Той  изследва действия и когнитивни преоценки, които са насочени 

към  избягване  на  стресиращата  ситуация  /пасивна  копинг  стратегия/  или  към 

упражняване  на  контрол  /активна  копинг  стратегия/.  Въпросникът  се  състои  от  28 

айтема,  които  се  разделят  в  седем  фактора  както  следва:  повишаване  на  усилията, 

свързани с работата;  бягство от ситуацията;  увереност в успеха;  търсене на съвет и 

подкрепа;  стремеж  към  промяна  на  ситуацията;  дистанциране  и  организация  на 

времето;  и  примиряване  със  ситуацията. Въпросникът  има  добра  надеждност  – 

коефициентът алфа на Кронбах е 0,70.

4. Демографски аспект на стреса и лидерските стилове

С  оглед  на  установяване  на  предпочитанията  при  изследваните  лица  към 

лидерските стилове, стратегиите за справяне с професионалния стрес,  управление на 

симптомите му, на преобладаващите характеристики на личността и на равнищата на 

възприеман  стрес  беше  проведен  анализ  на  средните  стойности  и  стандартните 

отклонения в двете извадки. По-долу е представена дескриптивната статистика за двете 

извадки поотделно.

При  изследваните  лица  от  първата  извадка най-високи  стойности  имат 

лидерските  поведения  на  трансформационния  стил,  сред  които  за  най-значима  се 

посочва интелектуалната стимулация (  = 9,99; SD = 2,93). Единствената компонента 

на  трансформационното  лидерство,  която  е  със  сравнително  по-ниски  средни 

стойности от останалите,  е харизматичността (  = 9,42; SD =  3,08).  Тези стойности 

разкриват подчинени, които предпочитат лидерите им да насърчават нетрадиционното 

мислене и иновативността, вместо да разчитат на личния си чар и обаяние. 

На  второ  място  по  значимост  след  трансформационното  лидерство  според 

взелите  участие  в  изследването  е  транзакционният  лидерски  стил  на  техните 
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ръководители (  = 9,61; SD= 2,84), а на последно място застава либералният стил (  = 

9,17; SD = 2,25). 

Очевидно  е,  че  респондентите  приписват  по-голямо  значение  на 

трансформационния  лидерски  стил  и  го  предпочитат  пред  транзакционния.  Това 

наблюдение  е  показателно  за  потребността  на  служителите  от  лидерство,  което 

надхвърля професионалните отношения, базирани на санкции и възнаграждения. 

Що  се  отнася  до  предпочитанията  в  управление  на  симптомите  на  стреса, 

анализът на средните стойности сочи, че служителите в настоящата извадка най-често 

използват почивката като средство за справяне със стреса и напрежението в работата (

 = 15,00;  SD =  3,58).  Сред най-малко предпочитаните  стратегии  за  управление  на 

стреса са употребата на алкохол и тютюневи изделия (  = 6,31; SD = 2,82) и приемът на 

лекарства и практикуването на медитация (  = 2,98; SD =  1,35), което очертава една 

сравнително здравословна тенденция.

По  отношение  на  характеристиките  на  личността,  анализът  на  средните 

стойности  в  резултатите  от  този  тест  показва,  че  най-голям  брой  изследвани  лица 

определят себе си чрез субдименсията сърдечност/приятелска нагласа (  = 45,84; SD = 

6,69) на фактора Приятелство, субдименсията отвореност към културата (  = 45,39; SD 

=6,74)  от  фактора  Отвореност  на  съзнанието,  а  така  също  и  субдименсията 

кооперативност/емпатия (  = 45,10; SD = 5,91) отново от фактора Приятелство. Това 

означава, че преобладаваща част от извадката е кооперативна, уверена и приветлива в 

отношенията с околните, като същевременно с това проявява интерес към четене и към 

придобиване  на  знания.   По-ниски  са  средните  стойности  на  двете  субдименсии на 

фактора Емоционална стабилност – контрол на импулсите (  = 36,22; SD = 7,42) и 

контрол  на  емоциите  (  =  34,61;  SD  =  7,70).  Тъй  като  ниските  стойности  на 

емоционалната  стабилност  са  синоним  с  невротизма,  тук  е  налице  предпоставка  за 

преживяване на хроничен стрес (McCrae, Costa, McCrae, John). 

Данните,  получени  при  втората  извадка, показват,  че  най-високите  средни 

стойности принадлежат на трансформационния лидерски стил. Сред тях най-високи са 

стойностите  на  интелектуалното  стимулиране  (  =  9,88;  SD =  2,98),  а  най-ниски  – 

отново на харизматичността (  = 9,56; SD = 3,43). Транзакционното лидерство следва 

трансформационното  със  средна  стойност  от  9,32  (SD  =  2,80).  Най-ниската  средна 

стойност (  = 9,12; SD = 2,53) се отчита за либералния лидерски стил.
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Тези  резултати  са  аналогични  на  достигнатите  в  първата  извадка,  което  е 

показателно за тенденция да се търси работа при трансформационни лидери.
Изследваните лица в настоящата извадка съобщават за високи нива на възприет 

стрес. Средната стойност за целия тест е относително висока - 39,52, при стандартно 

отклонение 7,30. В по-голяма степен жените (  = 39,93; SD = 7,48), отколкото мъжете (

 = 37,92; SD = 6,42), са склонни да съобщават, че преживяват стрес. 

Анализът на средните стойности във Въпросника за стратегиите за справяне с 

професионален стрес сочи, че най-предпочитаната копинг стратегия за тази извадка е 

повишаване  на  усилията,  свързани  с  работата  (  =  26,38;  SD  =  3,58).  Най-малко 

предпочитаната копинг стратегия е примиряване със ситуацията (  = 6,10; SD = 1,60).

Предпочитанията в стратегиите за управление на симптомите на стрес, породен 

от  работата,  са  аналогични  на  тези,  описани  в  първата  извадка  на  настоящия 

дисертационен труд. За втората извадка най-използваната копинг стратегия е почивката 

(  =  15,33;  SD  =  3,59),  а  най-слабо  предпочитаната  стратегия  за  управление  на 

симптомите на стреса е употребата на лекарства и медитация (  = 2,92; SD = 1,45).

Анализът  на  средните  стойности  на  двата  въпросника  за  справяне  с 

професионалния стрес очертава един сравнително благоприятен и здравословен начин 

на неговото преодоляване. Прави впечатление, обаче, че и в двете извадки правенето на 

физически  упражнения,  търсенето  на  професионална  помощ  и  практикуването  на 

медитация не са сред предпочитаните копинг стратегии.

По  отношение  на  характеристиките  на  личността  в  тази  извадка  прави 

впечатление,  че  преобладаващата  част  от  респондентите  описват  себе  си  чрез 

дименсиите Дружелюбност (  = 24,87; SD =  4,33) и Отвореност на съзнанието (  = 

24,41;  SD  =  4,13).  В  най-малка  степен  респондентите  определят  себе  си  чрез 

дименсията Емоционална стабилност (  = 18,33; SD = 4,57). Ниските стойности по този 

фактор разкриват хора, които са силно тревожни, емоционални и раними. Това е една 

сериозна предпоставка за преживяване на високи нива на стрес.

Дисперсионен анализ беше проведен само за първата извадка. Демографските й 

характеристики са доста разнообразни и това  предполага  наличие на различия при 

тяхното влияние върху стратегиите за справяне със стрес, възприемането на лидерския 

стил и личностните характеристики на изследваните лица. 

За проверка на първата хипотеза се проведе еднофакторен дисперсионен анализ 

ANOVA (one-way ANOVA).  Получените  резултати  показват,  че  Резултатите,  че  при 
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ниво p < 0,05 демографските характеристики водят до статистически значими различия 

в  управлението  на  симптомите  на  стреса,  като  изключение  прави  само  семейното 

положение. Тук накратко са изложени основните открития от дисперсионния анализ, 

описан в детайли в дисертационния труд. 

Възрастта повлиява на стратегиите употреба на алкохол и цигари (F =  3,517; p = 

0,02)  и  употреба  на  лекарства  и  медитация  (F  =  3,745;  p  =  0,01).  Полът  води  до 

статистически  значими  различия  при  почивка  (F  =  6,561;  p  =  0,01),  автотерапия  и 

релаксация (F =  7,654; p = 0,01), оплаквания (F = 7,022; p = 0,01) и употреба на алкохол 

и цигари (F = 6,109; p = 0,01). Образованието води до статистически значими различия 

единствено при употреба на алкохол и цигари (F =5,513;  p = 0,01). Броят деца, които 

имат респондентите, води до статистически значими различия при почивката (F =3,196; 

p  =  0,04)  и  при оплакванията  (F  =  5,288;  p  = 0,01).  Общият  трудов  стаж повлиява 

единствено на оплакванията (F =4,002; p = 0,001). 

Във  връзка  с  допускането  за  наличие  на  различия  във  влиянието  на 

демографските характеристики върху перцепциите на изследваните лица за лидерския 

стил  на  ръководителя  резултатите  са  следните:  при  равнище  p  <  0,05  само  две  от 

демографските характеристики на изследваните лица водят до статистически значими 

различия във възприетите лидерски стилове и това са образованието и общият трудов 

стаж.  Образованието  повлиява  на  възприемането  на  либералния  лидерски  стил  (F 

=5,911; p = 0,00) и интелектуалното стимулиране (F = 3,114; p = 0,05), а общият трудов 

стаж  води  до  статистически  значими  различия  единствено  при  интелектуалното 

стимулиране (F =2,379; p = 0,03). 

При равнище p < 0,05 демографските  характеристики,  които оказват  влияние 

върху  личността,  са  полът  и  образованието.  Полът  води  до  статистически  значими 

различия при характеристиката динамизъм от фактора Енергия (F = 5,842; p = 0,016); 

кооперативност/емпатия от фактора Приятелство (F =8,843; p = 0,003); субдименсията 

контрол  на  емоциите  от  фактора  Емоционална  стабилност  (F  =  8,907;  p  =  0,003)  и 

отвореност към опита  от фактора Отвореност на съзнанието (F = 6,502;  p  = 0,011). 

Образованието пък повлиява върху динамизма (F = 3,435; p = 0,03) и доминантността (F 

= 3,850; p = 0,02)  от фактора Енергия; характеристиката кооперативност/емпатия (F = 

3,298;  p  =  0,04)  от  фактора  Приятелство;  скрупулността  (F  =  7,936;  p  =  0,00)   и 

постоянството (F = 10,423; p = 0,00) от фактора Съвестност; контрола на емоциите (F = 

3,077; p = 0,04) от фактора Емоционална стабилност; и отвореността към културата (F = 

5,039; p = 0,01) от фактора Отвореност на съзнанието.
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 Въз  основа  на  проведения  дисперсионен  анализ  може  да  се  обобщи,  че 

демографските  характеристики  повлияват  на  възприемането  на  лидерските  стилове, 

управлението на симптомите на стреса и личностните особености на изследваните лица 

в първата извадка.

Ш е с т а   г л а в а

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ЛИДЕРСКИ СТИЛ И СТРЕС: УПРАВЛЕНИЕ 

И ПРЕДИКТОРИ НА КОПИНГ СТРАТЕГИИТЕ

1.  Лидерски  стилове,  управление  на  симптомите  на  стреса  и  личностни 

характеристики

В  теоретичната  постановка  и  формулираните  хипотези  беше  допуснато,  че 

съществуват  взаимозависимости  между  възприетия  лидерски  стил  и  избора  на 

стратегии  за  справяне  със  стреса  от  страна  на  служителите,  между  личностните 

характеристики  и  възприемането  на  лидерския  стил  и  между  личностните 

характеристики и справянето със стреса. 

Проведеният  корелационен  анализ  на  лидерските  стилове  и  стратегиите  за 

справяне със стреса при служителите потвърди съществуването на взаимозависимости 

между  възприетия  лидерски  стил  и  предпочитаните  стратегии  за  справяне,  като 

данните са представени в таблица 7.1 от  дисертационния труд.

Таблица  7.1 Корелации  на  Pearson  (r)  между  лидерските  стилове  и 
управлението на симптомите на стреса

Лидерски стилове

Управление на симптомите на стрес
Почивка Оттегляне  в 

семейството
Автотерапия 
и 
релаксация

Религия Употреба 
на 
лекарства 
и 
медитация

ЛИБЕРАЛЕН 0,194**
ТРАНЗАКЦИОНЕН 0,216** 0,226** 0,180** 0,147*
ТРАНСФОРМАЦИОНЕН 0,269** 0,211** 0,163*
Харизматичност 0,282** 0,141* 0,221** 0,179**
Вдъхновяване и 
мотивиране

0,262** 0,251** 0,197**

Интелектуално 
стимулиране

0,249** 0,213**

Уважение и внимание 0,210* 0,139*
 **. Корелацията е значима на ниво 0,01.

*. Корелацията е значима на ниво 0,05.

В нея са разгледани корелациите на управлението на симптомите на стреса и с 

трансформационния  стил  като  цяло,  и  с  неговите  четири  субдименсии.  Първото 
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любопитно откритие е, че не беше установена корелация за употребата на алкохол и 

цигари с нито един от лидерските стилове. Това би могло да има различни обяснения, 

които са значими за бъдещи изследвания. По същия начин липса на взаимозависимост 

се отчете и по отношение на оплакванията. 

Интересен резултат е, че почивката корелира положително и с трите лидерски 

стила, включително с всички компоненти на трансформационния стил. Най-високите 

стойности на корелацията от трите стила с почивката има трансформационният стил, 

т.е.  трансформационният стил в  най-голяма степен  насърчава  заниманията  с  хоби и 

развлечения, пазаруването за удоволствие, вземането на отпуск, промяната  на външния 

вид  и  отдаването  на  мечти.  Индивидуалното  разглеждане  на  субдименсиите  на 

трансформационния стил сочи, че най-високи стойности получава харизматичността, 

следвана  от  вдъхновяване  и  мотивиране,  интелектуално  стимулиране  и  уважение  и 

внимание.  Транзакционният  стил  има  по-умерени  стойности  на  коефициента  на 

Пиърсън,  тоест  той в  по-малка степен  от  трансформационния  насърчава  търсене  на 

справяне  чрез  почивка.  Най-ниски  стойности  на  корелацията  се  наблюдават  при 

либералния  стил.  Очевидно  той  най-малко  насърчава  служителите  да  почиват. 

Всъщност  за  този  лидерски  стил  това  е  единствената  връзка  със  стратегиите  за 

справяне на стреса. 

Автотерапията и релаксацията също показват статистически значими резултати, 

но само за транзакционното и трансформационното лидерство. Корелацията с лидерски 

стилове е положителна, но силата й е по-голяма при транзакционното лидерство, което 

налага  извода,  че  транзакционните  лидери  повишават  у  служителите  си  избора  на 

стратегии, свързани с автотерапия, релаксация, търсене на комуникация с приятели и 

пътувания.  По-ниска  е  взаимовръзката  между  трансформационното  лидерство  и 

автотерапията   и  релаксацията.  Измежду компонентите  на  този  лидерски  стил  най-

високи  са  стойностите  на  вдъхновяване  и  мотивиране,  а  най-ниски  –  на 

интелектуалното стимулиране. 

Статистически значими, но по-ниски в сравнение с предходните две стратегии за 

справяне със стреса са корелациите на лидерските стилове с религията. Най-високи са 

стойностите за транзакционното лидерство – т.е.  то стимулира търсенето на утеха  в 

религията, което е пасивна, емоционално-фокусирана стратегия за справяне със стреса, 

но  тази  копинг  стратегия  включва  и  търсенето  на  професионална  помощ,  което  е 

проблемно-фокусирана стратегия. С по-ниска статистическа значимост е корелацията 

на религията с трансформационното лидерство, което очевидно е по-здравословно и 
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оттук  и  изборът  на  тази  стратегия  не  е  толкова  чест.  И все  пак,  вдъхновяването  и 

мотивирането  има най-високи стойности  –  за  респондентите  от  настоящата  извадка 

вдъхновяващият лидер, който говори оптимистично и предава на последователите си 

една  завладяваща  визия  за  бъдещето,  им  вдъхва  усещане  за  стабилност.  Този 

компонент е следван от стойностите на харизматичността – лидерство, което поощрява 

доверието,  етичността  и  моралните  ценности  и  е  в  по-малка  степен  свързано  с 

религията и търсенето на професионална помощ. 

Най-ниски  стойности  в  таблицата  се  отчитат  при  корелацията  между 

харизматичността  и  оттеглянето  в  семейството,  следвано  от  транзакционното 

лидерство  и  употребата  лекарства  и  медитация.  Съществува  положителна,  но  слаба 

корелация,  между транзакционния лидерски стил и приемането на медикаменти или 

практикуването  на  трансцедентална  медитация  като  средство  за  облекчаване  на 

напрежението, произтичащо от работата. 

Корелационният анализ на личностните характеристики и възприетия лидерски 

стил от страна на служителите потвърди допускането, представено в третата хипотеза, 

за  съществуването  на  положителни  взаимозависимости  между  характеристиките  на 

личността и визирания от нея лидерски стил на ръководителя. Данните, представени в 

таблица 7.2 от дисертационния труд  показват, че всички корелации са положителни,

Таблица 7.2 Корелации на Pearson (r) между личностните характеристики 
и лидерските стилове

Личностни 
характеристи-
ки

Лидерски стилове
Либерален Транзак-

ционен
Трансфор-
мационен

Харизма-
тичност

Вдъхновя-
ване  и 
мотивиран
е

Интелек
-туално 
стимули
-ране

Уважени
е  и 
внимание

ЕнДи 0,159* 0,146* 0,215** 0,214** 0,186** 0,218** 0,181**
ЕнДо 0,227* 0,247** 0,189** 0,261** 0,233** 0,242**
ПрКоо 0,185** 0,235** 0,221** 0,210** 0,231** 0,214**
ПрСър 0,167* 0,173** 0,172* 0,144* 0,154* 0,174**
СвСк
СвПост 0,178** 0,135* 0,152* 0,211**
ЕмКЕ 0,260* 0,146* 0,153*
ЕмКИ 0,200** 0,224* 0,169* 0,148* 0,182** 0,166*
ОтвОКул 0,203** 0,204** 0,208** 0,178** 0,232** 0,141*
ОтвООп 0,136* 0,186** 0,183** 0,171* 0,205** 0,134*
**. Корелацията е значима на ниво 0,01.
*. Корелацията е значима на ниво 0,05.
Забележка: ЕнДи – Енергия – динамичност; ЕнДо – Енергия –доминантност; ПрКоо – Приятелство – 
кооперативност;  ПрСър  –  Приятелство  –  сърдечност;  СвСк  –  Съвестност  –  скрупулност;  СкПост  – 
Съвестност  –  постоянство;  ЕмКЕ  –  Емоционална  стабилност  –  контрол  на  емоциите;  ЕмКИ  – 
Емоционална стабилност – контрол на импулсите;  ОтвОКул – Отвореност на съзнанието – отвореност 
към културата; ОтвООп - Отвореност на съзнанието – отвореност към опита
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като най-високите (от r = 0,20 до r = 0,26) и най-ниските стойности (от r = 0,13 до r = 

0,16) на тези корелации са много близки една до друга. 

Либералният  лидерски  стил  има  най-малко  на  брой  статистически  значими 

корелации с личностните характеристики.  Най-високите стойности на корелациите с 

този  лидерски  стил  са  с контрола  на  емоциите  и  контрола  на  импулсите,  които  са 

субдименсии на фактора Емоционална стабилност. Колкото повече служителите в тази 

извадка  са  емоционално  балансирани,  търпеливи,  спокойни  и  могат  да  контролират 

поведението  си,  толкова  повече  те  възприемат  лидерите  си  като  либерални.  Най-

ниските  стойности  за  либералния  лидерски  стил  се  наблюдават  в  корелацията  със 

сърдечността от фактора Приятелство. 

Транзакционният лидерски стил демонстрира най-много статистически значими 

корелации с характеристиките на личността, което би могло да се обясни с широкото 

му разпространение сред лидерите. Корелациите с най-високи стойности за този стил 

са  с  доминантността  от  фактора  Енергия,  контрола  на  импулсите  от  фактора 

Емоционална  стабилност  и  отвореността  към  културата  от  фактора  Отвореност  на 

съзнанието. Налага се изводът, че респондентите, които умеят да налагат себе си, да 

контролират  своето  поведение  и  да  поддържат  своята  информираност,  определят 

своите  ръководители  като  транзакционни.  Би  могло  да  се  каже,  че  за  настоящата 

извадка това са характеристиките на личността на служителите, които са съвместими с 

транзакционното лидерство. Най-ниските стойности на корелациите тук се отчитат при 

постоянството  от  фактора  Съвестност  и  отвореността  към  опита  от   фактора 

Отвореност  на  съзнанието.   Би  могло  да  се  заключи,  че  респондентите,  които  са 

упорити в изпълнението на задачите и ангажиментите си,  склонни са към иновации и 

проявяват благоприятна отвореност към стила и начина на живот в различните култури, 

проявяват най-слаб афинитет към транзакционни лидери. 

В трансформационното   лидерство като  цяло е  видно,  че  и  двата  аспекта  на 

фактора Енергия – динамичност и доминантност -  са сред корелациите с най-висока 

стойност за този тип лидерство.  Тази взаимозависимост внушава, че служители, които 

са    динамични,  активни,  енергични  и  доминиращи,  се  намират  най-често  под 

ръководството на трансформационни лидери. Никак не е изненадваща и корелацията с 

кооперативността  от фактора Приятелство – трансформационната  култура  насърчава 

уменията  за  сътрудничество,  а  не  на  конкурентност,  както  и  приветливостта, 

увереността и откритостта с другите. По-високи стойности притежава и корелацията с 

отвореността  към  културата  от  фактора  Отвореност  на  съзнанието.  Ясно  е,  че 
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служителите  от  настоящата  извадка,  които  проявяват  афинитет  към  четене  и 

придобиване  на  нови  знания,  имат  нужда  от  трансформационно  ръководство.  Най-

ниски  стойности  има  корелацията  с  постоянството  от  фактора  Съвестност,  което  е 

интересно откритие, тъй като за транзакционния стил тази характеристика на личността 

също  има  най-ниски  стойности,  а  за  либералния  не  достига  дори  статистически 

значими стойности.  

Индивидуалното разглеждане на компонентите на трансформационния лидерски 

стил дава допълнителна информация за подробностите относно тези корелации. Така, 

например, за харизматичността най-високите стойности се наблюдават в корелациите с 

динамичността, кооперативността и отвореността към културата. Това са личностните 

характеристики, които най-силно се стимулират от умението на лидерите да предават 

своите  ценности  и  вярвания,  да  представят  вълнуващи  нови  възможности  и  да 

насърчават  доверието  между  последователите  си.  Най-ниски  стойности  тук  се 

наблюдават  в  корелацията  с  контрола  на  емоциите  от  фактора  Емоционална 

стабилност.

Вдъхновяването и мотивирането показват по-високи стойности на корелациите 

отново  с  доминантността  и  кооперативността.  Това  са  личностните  качества  на 

служителите,  които  са  съвместими  с  лидери,  умеещи  да  говорят  оптимистично  за 

бъдещето и да изразяват увереност в постигане на целите.  Тук най-ниските стойности 

се наблюдават в корелацията със сърдечността от фактора Приятелство – очевидно е, че 

служителите, които са приветливи, уверени в себе си и открити към околните, в най-

малка  степен  се  повлияват  от  вдъхновяване  и  мотивиране.  В  действителност 

внимателният поглед върху цифрите в таблицата показва, че в корелациите с всички 

лидерски стилове сърдечността поддържа ниски стойности, а единственото изключение 

е транзакционното лидерство, за което тя не достига статистически значими стойности.

При  интелектуалното  стимулиране  почти  всички  корелации  са  с  по-високи 

стойности  –  целият  фактор  енергия,  кооперативността  от  фактора  Приятелство, 

постоянството  от  фактора  Съвестност,  целият  фактор  Отвореност  на  съзнанието. 

Всички  те  откликват  позитивно  на  трансформационно  лидерство,  което  насърчава 

нетрадиционното мислене и предизвикване на статуквото. 

Що  се  отнася  до  уважението  и  вниманието,  най-високи  стойности  на 

корелациите се разкриват при доминантността от фактора Енергия и кооперативността 

от  фактора  Приятелство.  Това  са  характеристиките  на  личността,  насърчавани  най-

много от лидери, които зачитат своите последователи, прекарват времето си в обучение 
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и коучинг и помагат на екипа или служителите от организацията си да развиват своите 

силни страни. 

В четвъртата хипотеза от дисертационния труд се допуска съществуването на 

взаимозависимости между личностните характеристики и управлението на симптомите 

на стреса. Анализ, данните от който са представени в таблица 7.3 от дисертационния 

труд, показва, че са налице както положителни, така и отрицателни корелации между 

характеристиките  на  личността  на  респондентите  и  избраните  от  тях  стратегии  за 

справяне със стреса в работата 

Таблица 7.3 Корелации на Pearson (r) между личностните характеристики 
и управлението на симптомите на стреса

Личностни 
характеристики

Управление на симптомите на стрес
Почивка Оттегляне 

в 
семейство-
то

Автотерапия 
и 
релаксация

Оплаквания Религия Употреба 
на 
алкохол 
и цигари

Употреба 
на 
лекарства 
и медита-
ция

ЕнДи 0,299* 0,169* 0,252** -0,164*
ЕнДо 0,195** 0,182**
ПрКоо 0,276** 0,190** 0,198**
ПрСър 0,173* 0,222** -0,143*
СвСк -0,164*
СвПост -0,134* -0,170* -0,143*
ЕмКЕ -0,361** -0,159*
ЕмКИ -0,294**
ОтвОКул 0,206** 0,271** -0,162*
ОтвООп 0,302** 0,304**

**. Корелацията е значима на ниво 0,01.
*. Корелацията е значима на ниво 0,05.
Забележка: ЕнДи – Енергия – динамичност; ЕнДо – Енергия –доминантност; ПрКоо – Приятелство – 
кооперативност;  ПрСърд  –  Приятелство  –  сърдечност;  СвСк  –  Съвестност  –  скрупулност;  СвУп  – 
Съвестност  –  постоянство;  ЕмКЕ  –  Емоционална  стабилност  –  контрол  на  емоциите;  ЕмКИ  – 
Емоционална стабилност – контрол на импулсите;  ОтвОКул – Отвореност на съзнанието – отвореност 
към културата; ОтвООп - Отвореност на съзнанието – отвореност към опита

От избраните стратегии за управление на симптомите на стреса оплакванията 

показват най-високи стойности на коефициента на Пиърсън. Съществуват  негативни 

корелации между оплакванията и контрола на емоциите, както и между оплакванията и 

контрола  на  импулсите  –  и  двете  са  субдименсии  на  Емоционалната  стабилност. 

Корелацията с контрола на емоциите е r = - 0,36, което според класификацията на Коен 

е умерено силна корелация, докато тази с контрола на импулсите е със сравнително 

ниска  сила  (Cohen,  Pallant).   Това  означава,  че  колкото  по-спокойни,  търпеливи  и 

способни  да  се  контролират  са  изследваните  лица,  толкова   по-малко  прехвърлят 

негативните  си  емоции  върху  близките  си  и  търсят  утеха  при  тях.  Най-ниската 

статистически значима стойност на корелациите при оплакванията - а и за  целия тест – 
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се  отчита  с  постоянството  от  фактора  Съвестност.   Тя  също  е  отрицателна,  т.е. 

постоянството  и  твърдостта  за  завършване  на  задачите  и  поетите  ангажименти  е  в 

обратнопропорционална  зависимост  от  оплакванията,  най-вероятно  поради  това,  че 

този тип личност е положително оценяван от работодателите и води до по-ниски нива 

на стрес. 

Другите  високи  стойности  на  корелациите  се  наблюдават  при  стратегията  за 

справяне,  свързана  с  почивка  –  при  тази  стратегия  те  са  само  положителни.   Най-

високите  стойности  при  тази  копинг  стратегия  са  с  отвореността  към  опита  и 

динамичността,  като  и  двете  субдименсии  са  с  умерена  сила  на  корелацията.  Това 

означава, че хората, които търсят разнообразни обяснения и са открити към  стила и 

начина  на  живот  при  различните  култури,  а  така  също  и  респондентите,  които 

демонстрират  енергично  и  динамично  поведение,  общителност  и  ентусиазъм,  са 

склонни да търсят почивката като начин за справяне със стреса в работата. 

Оттеглянето в семейството се предпочита от респондентите, които притежават 

характеристики  като  кооперативност,  сърдечност,  алтруизъм,  дружелюбие,  щедрост, 

емпатия.  Тези  хора  са  склонни  да  търсят  оттегляне  от  професионалните  грижи  в 

семейството или у дома в статистически значима, но ниска степен. 

Религията,  употребата  на  алкохол  и  цигари  и  употребата  на  лекарства  и 

медитация  като  цяло  демонстрират  статистически  значими,  но  видимо  по-ниски 

стойности на корелацията с характеристиките на личността. Нещо повече, всички тези 

корелации са отрицателни.  Религията показва статистически значими, но доста ниски 

отрицателни  корелации  с  постоянството  от  фактора  Съвестност  и  контрола  на 

емоциите от фактора Емоционална стабилност. На свой ред употребата на алкохол и 

цигари  има  три  слаби,  отрицателни  корелации,  както  следва:  с  динамичността  от 

фактора  Енергия,  със  скрупулността  от  фактора  Съвестност  и  с  отвореността  към 

културата от фактора Отвореност на съзнанието. 

Употребата  на  лекарства  и  медитация  има  една-единствена  статистически 

значима корелация,  която е отрицателна и подчертано ниска.  Тази взаимовръзка е с 

постоянството от фактора Съвестност. Очевидно е, че колкото повече респондентите 

проявяват постоянство и твърдост за  завършване на  поетите  ангажименти  и задачи, 

толкова  по-слаба  е  употребата  на  лекарства  и  медитация  като  стратегия  за 

преодоляване на стреса. 

2. Предиктори на копинг стратегиите и управлението на симптомите 

на стреса
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Хипотезата, която допускаше, че характеристиките на личността и възприетият 

лидерски стил детерминират управлението на симптомите на стреса,  беше потвърдена, 

след  като  анализът  на  данните  от  първата  извадка  предостави  информация относно 

всички  стратегии  за  справяне  със  стреса  поотделно.  За  тази  цел  беше  използван 

методът на многофакторния регресионен анализ за всяка една стратегия за управление 

на симптомите на стреса.

• Предиктори на почивката

Проведеният регресионен анализ установи,  че почивката  се детерминира най-

вече  от  отвореността  към опита  (β  =  0,260;  p  <  0,001)  и  в  по-малка  степен  от  два 

лидерски стила – трансформационен (β = 0,191; p < 0,01) и либерален (β = 0,142; p < 

0,05).  Транзакционният  стил  не  детерминира  избора  на  почивката  като  копинг 

стратегия.  Отвореността  към  опита,  трансформационният  и  либералният  стил 

обясняват 15% от вариацията на стратегиите за справяне със стреса, свързани с почивка 

(Δ R2 = 0,15).

• Предиктори на оттеглянето в семейството

Оттеглянето  в  семейството  се  детерминира  единствено  от  две  личностни 

характеристики – в по-значителна степен от сърдечността при фактора Приятелство (β 

= 0,024; p < 0,001) и по-малко от контрола на импулсите при фактора Емоционална 

стабилност (β = - 0,150; p < 0,05). Интересно е, че никой от лидерските стилове не е 

причина  за  избора  на  този  тип  справяне  със  стреса,  което  е  индикация  за  това,  че 

невинаги лидерът оказва влияние върху живота на служителите си. Направеният анализ 

установява, че сърдечността и контролът на импулсите обясняват 6% от вариацията на 

оттеглянето в семейството (Δ R2 = 0,06), което е съвсем скромен процент. 

• Предиктори на автотерапията и релаксацията

Автотерапията  и  релаксацията  се  детерминират  в  най-голяма  степен  от 

отвореността към опита от фактора Отвореност на съзнанието (β = 0,286; p < 0,001) и в 

по-умерена  степен  от  контрола  на  импулсите  (β  =  0,201;  p  <  0,05)   и  контрола  на 

емоциите  (β  =  -  0,024;  p  <  0,169)  –  и  двете  субдименсии на  фактора  Емоционална 

стабилност.  В  най-слаба  степен  автотерапията  и  релаксацията  се  предсказват  от 

транзакционния лидерски стил (β = 0,167; p < 0,05).   Така изведеният модел обяснява 

13% от вариацията на автотерапията и релаксацията (Δ R2 = 0,13), което също е скромен 

процент.
• Предиктори на оплакванията

36



Оплакванията  като  средство  за  преодоляване  на  натрупаното  в  работата 

напрежение  се  детерминират  единствено  от  субдименсията  контрол на  емоциите  от 

фактора Емоционална стабилност (β = - 0,361; p < 0,001). Настоящият модел обяснява 

13% от вариацията на оплакванията (Δ R2 = 0,13), което отново е скромен резултат. 

• Предиктори на религията

Регресионният  анализ  със  зависима  променлива  религия  имаше  за  резултат 

модел,  съставен  на  първо място  от  транзакционния  лидерски  стил  (β  = 0,225;   p  = 

0,001),  постоянството от фактора Съвестност (β = - 0,169;  p < 0,05) и контрола на 

емоциите от фактора Емоционална стабилност (β = - 0,158;  p < 0,05). Транзакционният 

стил, постоянството и контролът на емоциите заедно детерминират 8% от вариацията 

на религията (Δ R2 = 0,08).
• Предиктори на употребата на алкохол и цигари

Употребата  на  алкохол  и  цигари  се  детерминира  само  от  комбинацията  на 

личностни характеристики. В най-голяма степен тази копинг стратегия се определя от 

динамичността при фактора Енергия (β = - 0,337;  p < 0,001) и сърдечността от фактора 

Приятелство (β = 0,257;  p < 0,01). В умерена степен се предсказва от доминантността 

при фактора Енергия (β = 0,210;  p < 0,01) и скрупулността от фактора Съвестност (β = - 

0,191;  p < 0,01). Най-малко тази стратегия за справяне се определя от отвореността към 

културата от фактора Отвореност на съзнанието (β = - 0,161;  p < 0,05). Изведените в 

модела личностни характеристики обясняват едва 9% от вариацията на употребата на 

алкохол и цигари като стратегия за справяне със стреса (Δ R2 = 0,09).

• Предиктори на употребата на медикаменти и медитация

Употребата на медикаменти и практикуването на медитация се предсказва само 

от комбинацията на пет характеристики на личността. В най-голяма степен тази копинг 

стратегия се детерминира от двете субдименсии на  фактора Емоционална стабилност - 

контрол на импулсите (β = 0,346;  p < 0,001) и контрол на емоциите (β = - 0,252; p < 

0,01),  и от динамичността, която е субдименсия на фактора Енергия (β = 0,246;  p < 

0,01). В умерена степен се предсказва от сърдечността при фактора Приятелство (β = - 

0,228;  p < 0,01) и в най-малка степен – от постоянството при фактора Съвестност (β = - 

0,180;  p < 0,001).Така изведеният модел обяснява 11% от вариацията на употребата на 

лекарства и медитация (Δ R2 = 0,11).

Шестата  хипотеза,  която  допуска,  че   характеристиките  на  личността, 

възприетият  лидерски  стил  и  възприетият  стрес  детерминират  управлението  на 
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стресовата  симптоматика  и  стратегиите  за  справяне  с  професионалния  стрес  беше 

отчасти  потвърдена.  За  нейното  доказване  бяха  анализирани  данните  от  втората 

извадка, изследвана с Въпросника за справяне с професионален стрес и Въпросника за 

управление на симптомите на стреса. За всяка копинг стратегия беше изведен модел от 

предиктори,  като  за  доказване  на  тази  хипотеза  също  беше  използван  методът  на 

многофакторния регресионен анализ по модела на стъпковата регресия. Тук накратко 

ще бъдат представени отделните  предиктори  за  справяне с  професионалния  стрес  и 

управление на симптомите му. 

• Предиктори на повишаване на усилията, свързани с работата

Копинг  стратегията,  свързана  с  повишаване  на  усилията  в  работата,  се 

детерминира  преди  всичко  от  дружелюбността  (β  =  0,385;  p  <  0,001)  и  в  по-малка 

степен - от трансформационния (β = 0,245; p < 0,01) и от либералния лидерски стил (β = 

- 0,169; p < 0,05). Дружелюбността, трансформационният и либералният лидерски стил 

обясняват  25%  от  вариацията  на  копинг  стратегията,  осъществяваща  се  чрез 

повишаване на усилията в работата (Δ R2 = 0,25). 

• Предиктори на бягството от ситуацията

Бягството  от  ситуацията  се  детерминира  най-вече  от  личностната  дименсия 

Отвореност на съзнанието (β = - 0,248; p < 0,01) и на второ място от възприетия от 

респондента стрес (β = 0,213; p < 0,05). Този модел обяснява 13% от вариацията на 

бягството от ситуацията, което е сравнително скромен процент (Δ R2 = 0,13).

• Предиктори на увереността в успеха

От проведения  регресионен  анализ  става  ясно,  че  най-добрият  предиктор  на 

увереността в успеха е транзакционният лидерски стил (β = 0,230; p < 0,01), следван от 

дименсията Енергия (β = 0,224; p < 0,05). Най-слаб предиктор на увереността в успеха е 

възприетият  стрес  (β  =  -  0,220;  p  <  0,05).  Транзакционното  лидерство,  енергията  и 

възприетият стрес обясняват 19% от вариацията на увереността в успеха (Δ R2 = 0,19). 

• Предиктори на търсенето на съвет и подкрепа

Търсенето на съвет и подкрепа като  стратегия  за справяне с  професионалния 

стрес се предсказва единствено от трансформационния лидерски стил (β = 0,269; p < 

0,01).  Този модел обяснява 7% от вариацията на тази копинг стратегия (Δ R2 = 0,07), 

което е съвсем скромен процент. 

• Предиктори на стремежа към промяна на ситуацията
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Предикторите  на  стремежа  към  промяна  на  ситуацията  са  единствено  две 

дименсии на личността. В по-голяма степен Енергията (β = 0,221; p < 0,05) и в по-малка 

– Емоционалната стабилност предсказват стремежа към промяна на ситуацията (β = 

0,190;  p  <   0,05).  И този  модел  обяснява  едва  7% от  вариацията  на  стремежа  към 

промяна на ситуацията (Δ R2 = 0,07).

• Предиктори на дистанцирането и организацията на времето

За  тази  копинг  стратегия  не  бяха  открити  предиктори  сред  изброените 

независими променливи.

• Предиктори на примиряването със ситуацията

Единственият предиктор на тази стратегия за справяне с професионалния стрес 

се отнася до характеристиката на личността, обобщена от дименсията Отвореност на 

съзнанието (β = - 0,277; p < 0,01). Отвореността на съзнанието и тук обяснява само 7% 

от вариацията на примиряването със ситуацията (Δ R2 = 0,07).

Едно впечатляващо откритие при анализирането на резултатите от регресионния 

анализ  на  предикторите  на  управлението  на  симптомите  на  стреса  е,  че  изведените 

модели изобщо не включват възприетия стрес.

• Предиктори на почивката

Проведеният  анализ  установи,  че  единственият  предиктор  на  почивката  като 

стратегия за справяне със стрес, е либералният лидерски стил (β = 0,234; p < 0,05). Но 

либералното лидерство обяснява едва 5% от вариацията на почивката (Δ R2 = 0,05), 

което е твърде нисък процент. 

• Предиктори на оттеглянето в семейството

Отвореността  на  съзнанието  е  единственият  предиктор  на  оттеглянето  в 

семейството (β = 0,206; p < 0,05). Тук процентът обяснена вариация е още по-нисък – 

3% (Δ R2 = 0,03).

• Предиктори на автотерапията и релаксацията

Най-добрият  предиктор  на  автотерапията  и  релаксацията  е  либералното 

лидерство (β = 0,306; p < 0,001), следван от двете дименсии на личността – Отвореност 

на съзнанието β = 0,243; p < 0,01) и Емоционалната стабилност (β = 0,194; p < 0,05). 

Така описаният модел обяснява 17% от вариацията (Δ R2 = 0,17).

 Предиктори на оплакванията

Оплакванията като стратегия за управление на симптомите на стреса, породен от 

работата, се детерминират само от дименсии на личността. Най-добрият предиктор за 
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оплакванията  е  Отвореността  на  съзнанието  (β  =  -  0,223;  p  <  0,05),  следван  от 

Емоционалната  стабилност  (β  =  -  0,204;  p  <  0,05).  Отвореността  на  съзнанието  и 

Емоционалната стабилност обясняват 8% от вариацията на оплакванията (Δ R2 = 0,08).

• Предиктори на религията и търсенето на професионална помощ

За обръщането към религията и търсенето на професионална помощ като начини 

на управление на симптомите на стреса не бяха открити предиктори сред изброените 

независими променливи.

• Предиктори на употребата на алкохол и цигари

Единственият  предиктор  на  употребата  на  алкохол  и  цигари  е  личностната 

дименсия Отвореност на съзнанието (β = - 0,270; p < 0,01). Този модел обяснява едва 

6% от вариацията на употребата на алкохол и цигари (Δ R2 = 0,06). 

 Предиктори на употребата на медикаменти и медитация

Сред разглежданите тук независими променливи не бяха открити предиктори за 

употребата на медикаменти и практикуването на медитация.  

Проведеният  многофакторен  регресионен  анализ  предоставя  комплексен  и 

задълбочен поглед върху предикторите на стратегиите за справяне с професионалния 

стрес и управлението на симптомите му, но също така поставя и въпроси, водещи към 

бъдещи емпирични изследвания.

ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ

Дескриптивната  статистика  в  първата  извадка  установи,  че  по  отношение  на 

лидерските стилове с най-високи средни стойности е трансформационният стил, при 

който за най-значима се посочва интелектуалната стимулация. Вторият по значимост 

стил в изследването е транзакционният лидерски стил, следван от либералния лидерски 

стил. 

Що  се  отнася  до  предпочитанията  в  управление  на  симптомите  на  стреса, 

разглеждането на средните стойности дава основание да се заключи, че респондентите 

най-често използват почивката като средство за справяне със стреса и напрежението в 

работата,  оттеглянето  в  семейството  и  автотерапията  и  релаксацията.  Най-малко 

предпочитаните стратегии за управление на стреса са употребата на алкохол и цигари и 

приемът на медикаменти и практикуването на медитация. 

По отношение на характеристиките на личността данните показват, че най-голям 

брой изследвани  лица определят  себе  си чрез  субдименсията  сърдечност/приятелска 
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нагласа от фактора Приятелство, субдименсията отвореност към културата от фактора 

Отвореност  на  съзнанието,  а  така  също  и  субдименсията   кооперативност/емпатия 

отново от фактора Приятелство. По-ниски са средните стойности на двете субдименсии 

на фактора Емоционална стабилност – контрол на импулсите и контрол на емоциите.

Дисперсионният анализ потвърди като цяло хипотезите за наличието на влияние 

на  демографските  характеристики  върху  управлението  на  симптомите  на  стреса, 

лидерските стилове и особеностите на личността. 

Корелационният анализ потвърди хипотезите за съществуване на статистически 

значими взаимозависимости между възприетия лидерски стил и избора на стратегии за 

управление  на  симптомите  на  стреса  при  служителите,  между  личностните 

характеристики  и  възприемането  на  лидерския  стил,  от  една  страна,  и  между 

личностните характеристики и управление на симптомите на стреса, от друга страна.

Многофакторният регресионен анализ потвърди основната хипотеза, а именно, 

че  възприетият  лидерски  стил  и  личностните  характеристики  на  респондентите 

детерминират управлението на симптомите на стреса. Бяха изведени седем модела за 

всяка от седемте стратегии за управление на симптомите на стреса. 

Прави впечатление, обаче, че не навсякъде лидерските стилове са включени в 

моделите,  които  предсказват  употребата  на  дадени  стратегии  за  управление  на 

симптомите  на  стреса.  Например,  либералният  и  трансформационният  лидерски 

стилове попадат единствено в модела, който предсказва почивката. По същия начин и 

трансформационното  лидерство  се  наблюдава  само  в  този  модел.  Транзакционното 

лидерство се среща в моделите, обясняващи автотерапията, релаксацията и религията. 

При  оттеглянето  в  семейството,  оплакванията,  употребата  на  алкохол  и  цигари  и 

употребата  на  лекарства  и  медитация  моделите  се  състоят  само  от  личностни 

характеристики.  Едно  от  възможните  обяснения  е,  че  тези  изследвани  лица  не 

позволяват работата им да влияе на личния живот. Съществува и друго предположение: 

не всички служители с транзакционни или либерални лидери, например, ще възприемат 

поведението им като причиняващо стрес, от което следва, че лидерският стил няма да 

бъде причината за насочване към дадена стратегия за справяне. Тук се очертава едно от 

сериозните  ограничения  на  избрания  модел  за  изследване  на  лидерските  стилове  и 

справянето със стреса в организациите – той не прави връзка с възприемания стрес от 

страна на служителите.  За тази цел беше проведено второ изследване,  в което беше 

включен и инструмент, измерващ нивото на възприет стрес при служителите. 
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Въз  основа  на  анализа  на  данните  от  втората  извадка  чрез  дескриптивната 

статистика се установи, че при лидерските стилове предпочитанията на изследваните 

лица  са  насочени  към  трансформационния  лидерски  стил.  Сред  тях  най-желано  е 

интелектуалното  стимулиране.  Трансформационното  лидерство  е  следвано  от 

транзакционното  и  либералното.  Тези  резултати  са  аналогични  на  достигнатите  в 

първата извадка, което е ясно доказателство за наличието на тенденция за търсенето на 

трансформационни лидери.  Голяма  част  от  служителите  в  организациите  желаят  да 

бъдат  третирани  като  ценни  и  компетентни   личности,  а  не  като  средство  за 

увеличаване на приходите.  

Равнището на възприеман стрес от респондентите е високо, като в случая жените 

в по-голяма степен,  в сравнение с мъжете,  са склонни да съобщават,  че преживяват 

стрес. 

Във връзка със стратегиите за справяне с професионалния стрес се установи, че 

най-предпочитаната  копинг  стратегия  е  повишаването  на  усилията,  свързани  с 

работата.  Другите  предпочитани  стратегии  са  увереността  в  успеха  и  бягството  от 

ситуацията.  Най-малко  предпочитаната  копинг  стратегия  е  примиряването  със 

ситуацията. 

Сред стратегиите за управление на симптомите на стреса, причинен от работата, 

най-използваната  копинг  стратегия  е  почивката.  Тази  стратегия  е  следвана  от 

оттеглянето  в  семейството  или  дома  и  от  автотерапията  и  релаксацията.  Най-слабо 

предпочитание се отдава на употребата на лекарства и медитация.

Анализът  на  средните  стойности  на  двата  въпросника  за  справяне  с 

професионалния  стрес  във  втората  извадка  очертава  един  сравнително  адаптивен  и 

здравословен начин на справяне със стреса в извадката. Независимо от това е видно, че 

и в двете извадки физическите упражнения, практикуването на медитация и търсенето 

на  професионална  помощ не  са  сред  предпочитаните  копинг  стратегии,  макар  че  в 

световен мащаб те са доста популярни и се считат за ефективни при преодоляване на 

професионалния стрес.

Разгледаните  средни  стойности  за  петте  големи  дименсии  на  личността 

демонстрираха, че в извадката преобладават изследваните лица, характеризиращи се с 

дружелюбност.  С  малка  разлика  в  средните  стойности  са  респондентите, 

характеризиращи се с Отвореност на съзнанието.  В най-малка степен респондентите 

определят себе си чрез дименсията  Емоционална стабилност.  Ниските  стойности по 

тази  дименсия  разкриват  силна  тревожност,  емоционалност  и  уязвимост.  Това 
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представлява сериозна предпоставка за преживяване на високи нива на професионален 

стрес, което беше доказано от средните стойности за възприемания стрес.  

Многофакторният  регресионен  анализ  потвърди  отчасти  хипотезата,  че 

характеристиките  на  личността,  възприетият  лидерски  стил  и  възприетият  стрес 

детерминират  стратегиите  за  справяне  с  професионалния  стрес  и  управлението  на 

неговите симптоми. 

При  провеждане  на  регресионния  анализ  бяха  изведени  шест  модела  на 

стратегиите  за  справяне  с  професионалния  стрес.  Струва  си  да  се  отбележи,  че 

възприетият стрес се доказа като детерминанта само на две стратегии за справяне с 

професионалния стрес -  бягство от ситуацията и увереността в успеха. 

По отношение на управлението на симптомите на стреса, породен от работата, 

беше  отчетено,  че  възприетият  стрес  не  влиза  в  нито  един  от  моделите,  които 

предсказват  употребата  на  тези  копинг  стратегии.  Трансформационният  и 

транзакционният лидерски стилове също не присъстват в нито един от моделите, като 

изключение прави само либералното лидерство. Очевидно е, че някои от стратегиите за 

справяне със стреса и управление на неговите симптоми нямат общо с лидерския стил, 

с който служителите често са склонни да обясняват нивата на стрес в професионалния 

си живот.

ПРИНОСНИ МОМЕНТИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. На емпирично равнище се доказва концептуалния модел за връзката между 

възприеманите лидерски стилове, стратегиите за справяне с професионалния 

стрес  и  управлението  на  симптомите  му,  при  което  е  отчетена  ролята  на 

определени личностни фактори. 

2. Детайлно  се  разкрива  влиянието  на  демографските  фактори  върху 

стратегиите  за  справяне  със  стреса,  лидерските  стилове  и  личностните 

характеристики.

3. Емпиричното  изследване  установява  статистически  значими 

взаимозависимости  между  скалите  на  използваните  в  изследването 

въпросници,  като  по  този  начин  подобрява  разбирането  за  същността  на 

лидерството и стратегиите за справяне със стреса.

4. В резултат от емпиричното изследване са изведени конкретни модели, които 

откриват предикторите на стратегиите за справяне с професионалния стрес и 

управлението на симптомите му.
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