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УВОД 

Диагностиката на психосоматичните заболявания обединява 
различни и взаимосвързани области и е свързана с трудности, 
произтичащи от несъвършената форма на материализиране на 
субстрата и клиничната изява на определени симптоми. Най-често 
при диагностиката на психосоматично заболяване се изследват: 
характера на обичайните комуникации, произхождащи от 
семейната среда на болния; определя се съществуването на “Аза” 
на изследвания в зависимост от оценъчните му критерии, 
осмислящи реалния опит и от неосъзнатите му нагони и афективно-
репрезентативни реакции и се изследва състоянието на 
самооценката, свързана с физически комфорт или дискомфорт.  

Диагнозата на психосоматичното заболяване (в тази 
дисертация като представител на този вид заболявания е разгледана 
бронхиалната астма) е свързана с известна логическа развръзка на 
соматизиране на психичните нарушения, произтичащи от 
конфликти и противоречия в семейната и социалната среда и от 
структурата на противопоставяне на осъзнатия опит и 
подсъзнателните предопределености в природата на болния. 
Невъзможността на болния да отреагира правилно обуславя 
соматизирането на психичния конфликт. Наличието на соматична 
диспозиция, съчетана с неблагоприятното повлияване на семейната 
и социалната среда, може да соматизира психичния конфликт и 
обратно, психичната диспозиция на болния от бронхиална астма 
може да отклони соматичното страдание към психосоматично. 
Доказано е, че астматичният пристъп може да бъде провокиран от 
емоции: безспокойство, гняв, чувство за вина, осуетяване на 
намерение-фрустрация, силна радост, а също така и по условно-
рефлекторен път. 

Когато детето има заболяване и съжалението доминира в 
отношението на родителите към него, то приема своята пасивност 
като отговор на свръх усилие да печели симпатии. Научава се да 
бъде съжалявано. Вниманието го удовлетворява, но се чувства 
жертва на съдбата или обстоятелствата. Чувството за малоценност 
расте, а съпротивителните сили да противодейства намаляват. При 
хронично или психосоматично заболяване е възможно децата или 
юношите да имат ниско самочувствие, поради преживяването на 
дискомфорт или болка, свързани с актуализирането на телесното 
Аз и страха от смъртта. Характерното за периода на прехода от 
детство към юношество хронично болните, каквито са децата и 
юношите с бронхиална астма, показват отрицание и протест към 
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всичко и всеки, което се проявява и по отношение на болестта и 
лечението. Те не спазват предписаното им лечение и подходящия 
начин на живот, например спортуват забранени спортове, 
нарушават диетата, пушат, не ходят на училище и други с мотива, 
“че така и така са осъдени, по-добре да поживеят свободно и 
нормално”. Дезорганизацията на психичните функции в 
динамиката на развитие създава предпоставки за десоциализация в 
детско-юношеска възраст. 

С поставянето на диагнозата за психосоматичната болест 
бронхиална астма освен психологичните проблеми болните деца и 
юноши се сблъскват и с редица социални проблеми, свързани с 
промяната на качеството на живот. Когато настоящите 
преживявания съвпадат със стремежите на болния, качеството му 
на живот е добро, и обратно, когато между тях има голяма разлика, 
то е лошо. Качеството на живот има множество измерения и 
включва физикалния статус, основните симптоми, психологическия 
и социалния статус. За оценката му от решаващо значение са 
самите болни и точно направената диагностика. Използваните за 
диагностиката методи трябва да имат ясно и значимо отношение 
към грижите за болните, да не създават пречки между болните и 
близките им, да има достатъчна чувствителност за нуждите на 
изследващия, да се приемат за ненатрапчиви от болните. По такъв 
начин изследванията, свързани с болни деца и юноши с бронхиална 
астма в сферата на клиничната психология и социална работа имат 
огромно значение за практическата работа с тях, част от която е 
груповата работа с тях. 

Ролята на диагностиката и работата в група с деца и юноши с 
бронхиална астма е да намали “пропастта” между очаквания и 
реалност и по този начин ако може да подобри качеството на 
сегашния живот. Затова е много важно консултантът да е добре 
обучен, да знае характеровите особености на болните от 
бронхиална астма, промените, които настъпват с тях, за да може по 
подходящ начин да проведе диагностиката, консултирането и 
груповата работа.  
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І ЧАСТ. ПОСТАНОВКА И ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ  
НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

1.1. Постановка на експерименталното изследване 

Обект на изследването: деца и юноши на възраст от 16 до 21 
години с диагноза бронхиална астма въз основа на симптомите, 
посочени в GINA (International consensus report on diagnosis and 
treatment of asthma) – 1998 г. Изследваните лица са лица от мъжки 
пол (29 човека) и женски пол (21 човека), включени в 
експериментална група, в която целенасочено се организира 
шестмесечен групов процес за подпомагане на социалната им 
рехабилитация.  

Първата експериментална група включва 12 деца и юноши с 
диагноза бронхиална астма и начало на груповата работа 
15.11.2008 година. Контролната среща е един месец след 
приключване на груповата работа в периода от 15 до 22.06.2009 
година. 

Втората експериментална група включва 12 деца и юноши с 
диагноза бронхиална астма и начало на груповата работа 
18.01.2009 година. Контролната среща е един месец след 
приключване на груповата работа в периода от 1 до 12.09.2009 
година. 

Третата експериментална група включва 13 деца и юноши с 
диагноза бронхиална астма и начало на груповата работа 
20.05.2009 година. Контролната среща е един месец след 
приключване на груповата работа в периода от 1 до 12.12.2009 
година. 

Четвъртата експериментална група включва 13 деца и 
юноши с диагноза бронхиална астма и начало на груповата работа 
20.09.2009 година. Контролната среща е един месец след 
приключване на груповата работа в периода от 14 до 24.09.2010 
година. 

Предмет на изследването: Анализ на емоционално състояние 
и личностни особености, като вътрешни предпоставки, формирани 
на преморбидно равнище и интензифицирани под влияние на 
заболяването. Проследяване на динамиката на емоционалното 
състояние, свързана с клиничната типология на болни с бронхиална 
астма преди и след работа с тях в експериментална група, 
активираща когнитивните репрезентации на емоционалното 
поведение. 

 



 7

Цел на изследването: Да се подобри емоционалното 
състояние на децата и юношите, включени в експерименталната 
извадка, чрез целенасочен групов процес, по време на който се 
редуцира разликата между реалност и субективни очаквания, като 
вътрешна предпоставка за постигане на ресоциализация. 

Задачи: 
В рамките на теоретичното и емпиричното изследване са 

реализирани следните основни задачи: 
1. Теоретично изследване, насочено към: 
▪ Теоретично представяне на психосоматичните заболявания 

с техните социални, биологични, психологични и емоционални 
аспекти.  

▪ Теоретични интерпретации за влиянието на бронхиалната 
астма върху натрупване на негативни вътрешни предпоставки за 
аномални тенденции в емоционалното поведение на децата. 

▪ Концептуален анализ на възпитанието и развитието на 
личността, в процеса на които се осъществява ресоциализация при 
болни деца и юноши.  

▪ Теоретичен анализ на възрастовите особености на децата и 
юношите в периода 16 – 21 г., като синтез от субективни 
предпоставки, определящи възрастовата сензитивност на детето и 
юношата към специфични вътрешни противоречия и 
характеристики на социалният им живот. 

2. Да се проведе експеримент, включващ три етапа: 
▪ Констативен етап: Да се диагностицират личностни 

особености в норма и абнорма на деца и юноши с бронхиална астма 
на възраст от 16 до 21 г., с оглед оптимално насочване и водене на 
груповия процес. 

▪ Да се диагностицира емоционалното състояние на деца и 
юноши с бронхиална астма на възраст от 16 до 21 г. и да се 
проследят връзки с психо-социални характеристики на личността 
(по Гийсен), които са съществена предпоставка за ориентиране на 
груповия процес. 

▪ Формиращ и контролен етап: Да се проследи динамиката на 
емоционалното състояние на деца и юноши с бронхиална астма 
преди, по време и след формиращия етап на експеримента, 
включващ работа в група за социална рехабилитация. 

В процеса на работата са формулирани следните основни 
хипотези: 

• Децата и юношите с бронхиална астма са с повишен риск 
от развитие на тревожно-афективни реакции при пристъп на 
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бронхиалната астма, последиците от които могат да бъдат 
намалени чрез групова работа. 

Груповата работа подпомага намаляването на тенденцията 
децата и юношите с бронхиална астма да интерпретират погрешно 
несвързани с астмата телесни усещания като симптоми на астмата, 
в резултат на което се подобрява емоционалният им статус.  

• Децата и юношите с бронхиална астма са емоционално и 
физически зависими от обкръжаващата ги среда, като 
същевременно са с намалена адаптивност. Груповата работа ги 
подготвя за оптимална реализация в социалната среда и успешна 
ресоциализация. 

В процеса на реализиране на психолого-педагогическия 
експеримент са използвани следните методи на емпиричното 
изследване: 

• Въпросник за манифестен страх на Джанет Тейлър (MAS), 
за разкриване на манифестен страх и тревожност, българска 
адаптация на Д. Щетински, И. Паспаланов.  

• Скала за тревожност и страх на Чарлз Спийлбъргър (STAI), 
за проследяване динамиката на емоционалното състояние, 
българска адаптация на Д. Щетински. 

• Гийсен(Gieβen) тест, за разкриване на психо-социални 
характеристики на личността, българска адаптация на А. 
Кокошкарова. 

• Проективен, рисувателен тест на Вартег, за диагностика на 
емоционалното състояние, българска адаптация на А. 
Кокошкарова. 

• Въпросник за събиране на допълнителни данни относно: 
пол, възраст, години продължителност на болестта, преживян 
психичен стрес и травма, самоописание на личността относно 
начините на реагиране и преживяванията при астматичен пристъп. 

• Теоретичен анализ на литературни източници. 
• Статистически методи за обработка на емпиричните 

резултати: алтернативен и вариационен анализ; дескриптивен и 
графичен анализ на количествените емпирични данни; 
корелационен и факторен анализ и дисперсионен анализ за 
повтарящи се измервания. 

Критерии за включване на изследваните лица: 
● Поставена диагноза бронхиална астма, съгласно критериите 

посочени в GINA (International consensus report on diagnosis and 
treatment of asthma) – 1998 г. 
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● Изследваните лица да са в относително стабилно физическо 
състояние или в период на стабилизация, т.е. да нямат в момента 
пристъпи от бронхиална астма. 

● Продължителността на боледуването да е до пет години, за 
да се намали влиянието на когнитивните процеси относно начините 
на реагиране при пристъп. 

● Да са на възраст между 16 и 21 години. 

Подборът на изследваните лица е направен въз основа на 
критериите за включване и чрез систематично-случаен подбор. 
Признаци за подбор са: 

● Биологични: пол, възраст, здравно самочувствие; 
● Социални: образование, години на протичане на болестта; 
● Поведенчески: тютюнопушене, честота на пристъпите на 

бронхиална астма; 
● Психо–емоционални: преживян психичен стрес и травма, 

самоописание на личността относно начините на реагиране и 
преживяванията при астматичен пристъп.  

Подбраните по посочени по-горе признаци изследвани лица са 
от: 

● Клиника по белодробни болести към ВМА – гр. София. 
● Алергологичен кабинет за амбулаторно наблюдение на 

болни с диагноза бронхиална астма към ВМА – гр. София. 
Критерии за обработка на данните и анализ: 
Всеки един метод на изследване има определени критерии за 

анализ на резултатите, които са посочени в описанието на 
използваните методи в пълния текст на дисертационния труд. 

При груповата работа с деца и юноши с диагноза бронхиална 
астма показатели за изследване бяха: 

• Емоционално отношение на децата и юношите към 
връстниците; 

• Нарушения в социалната адаптация: има ли деца, 
невключени в микрогрупи, защото то се изразява в поведенчески 
отклонения в процеса на ресоциализацията; 

• Общителност – степента и стилът на общуване могат да 
покажат наличието на проблеми в общуването, комуникацията с 
другите в обкръжаващия свят; 

• Ситуативна тревожност; 
• Самопомощ и споделяне в група (поведението на 

изследователя е психотерапевтично). 
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Етапи на изследването: 
• Избор на темата, проучване и анализ на литературни 

източници за изясняване постановката на проблема и очертаване на 
неговите параметри и хипотетични ориентации. 

• Организиране и провеждане на експеримент, включващ 
констатиращ, формиращ и контролен етап. От всички лица, 
включени в експеримента, е получено устно информирано съгласие 
за всеки етап от изследването и писмено информирано съгласие 
при използването на всеки един метод. Проучването е осъществено 
през периода 1.03.2008 г. – 28.01.2010 г. 

• На основата на теоретичния и експерименталния анализ на 
емпиричните данни и факти – извеждане на обобщения и адекватни 
на хипотетичните потвърждения изводи и решения. 

1.2. Теоретични основи на изследването 
1.2.1. Теоретични аспекти на психосоматичното заболяване 

бронхиална астма 
В тази част на дисертацията, в няколко отделни параграфи са 

анализирани психосоматичните заболявания, чиито класически 
представител е бронхиалната астма. Разгледани са биологичните, 
психологичните и социалните фактори в процеса на развитието на 
детето и юношата с диагноза бронхиална астма, които биха могли 
при определени условия да станат предиспозиция за 
десоциализация на личността. 

В днешно време има сериозни основания да се приеме, че 
урбанизацията, индустриализацията, химизацията на селското 
стопанство и бита, и свързаното с тях замърсяване на околната 
среда са предпоставка за увеличаване на алергиите сред 
населението. Алергиите са на едно от първите места по честота 
след инфаркта на миокарда и инсулта и влизат в групата на 
социално значимите заболявания. Наличието на алергична 
предиспозиция от своя страна при ненавременно и неправилно 
лечение може да стане причина за отключването на бронхиална 
астма. 

Диагнозата на психосоматичното заболяване (в тази 
дисертация като представител на този вид заболявания е разгледана 
бронхиалната астма) е свързана с известна логическа развръзка на 
соматизиране на психичните нарушения, произтичащи от 
конфликти и противоречия в семейната и социалната среда и от 
структурата на противопоставяне на осъзнатия опит и 
подсъзнателните предопределености в природата на болния. 
Невъзможността на болния да отреагира правилно обуславя 
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соматизирането на психичния конфликт. В същото време 
дезорганизацията на психичните функции в динамиката на 
развитие от своя страна създава предпоставки за десоциализация в 
детско-юношеска възраст, като водещо място сред личностните 
фактори, регулиращи поведението и активността на човека, е 
самооценката. 

Два психологически модела – теорията за страха от 
диспнея/задушаване (dyspnea/suffocation fear theory) и когнитивната 
теория (cognitive theory) са съотнесени до концептуализация на 
тежестта и честотата на астмата. 

Хроничните заболявания, каквато е и бронхиалната астма, 
поставят личността в необичайна, донякъде екстремална и 
неприятна ситуация на човешкото битие, която в своята същност 
представлява стресогенен фактор. Отрицателният стрес (дистрес) 
може да бъде физиологичен – свързан с промени в телесните 
процеси при извършването на различни несвойствени за организма 
дейности (A. Bredart, F. Didier, C. Robertson, et al., 1999) и 
психически свързан с промени в психиката. Физиологическият и 
психическият дистрес са взаимно свързани и еднакво опасни. Те 
имат роля в развитието на всяко заболяване. Дистресът на 
емоционално ниво се проявява чрез нервност, безпокойство, страх, 
депресия, безсъние, вътрешно напрежение. Налице са и 
поведенчески промени като нарушаване на хранителния режим, 
нарушаване способността за запаметяване и концентрация (А. 
Величков, 1992; С. Izard, 1977). 

Основен източник на дистрес е нарушеният баланс между 
вътрешната и външната среда на човека и по-скоро неспособността 
или трудното възприемане на външната среда поради 
несъответствие с вътрешния свят на индивида (C. Izard, 1977). 
Особен източник на емоционални процеси могат да бъдат 
патологичните промени, протичащи в организма. Например при 
болните с бронхиална астма промяната в хомеостатичното 
равновесие е свързано с промяната на парциалното налягане на 
кислорода в кръвта, а също така с количеството на въглеродния 
двуокис в кръвта, което се изразява във формата на чувството на 
задух (Я. Рейковски, 1980). По принцип болестните процеси 
предизвикват негативно настроение (като резултат от промените, 
предизвикани от болестта в цялостното функциониране на 
организма), а също и чувство за болка (когато те са точно 
локализирани) (C. Izard, 1977). Промените в настроението са често 
срещани при болест. В такива ситуации се наблюдава нарастване 
склонността към раздразнение, състояние на неудоволствие, 
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безпокойство, спадане на интереса. Симптомите на тревожност и 
депресия са основните емоционално-психични смущения при 
болните с астма, като смесените състояния са по-чести, отколкото 
самостоятелното наличие на депресия или тревожност (Fabiano Di 
Marco, M. Verga at al., 2006). 

Това заедно с физическото заболяване (бронхиална астма) 
прави пациента да бъде повече дистресиран от симптомите на 
болестта и от своя страна може да доведе до едно утежняване на 
представянето в клиниката и клиничната оценка и до по-слаб ефект 
от лечението.  

1.2.2. Възпитание, превъзпитание и ресоциализация на деца 
и юноши 

“Възпитанието е не само педагогическо, но и психологическо и 
социално явление. Поради тази комплицираност на възпитателния 
процес някои от законите и закономерностите имат предимно 
педагогически характер, а други имат по-всеобхватно значение, 
защото са изведени върху основата на философски, социологически 
и психологически анализ и проучвания.” (Л. Димитров и колектив, 
2005). Педагогиката изследва целите, задачите и методите на 
възпитание. Предмет на нейното изследване е съдържанието на 
възпитателното въздействие, неговата организация, методите и 
формите, целите и задачите му, които произтичат от социално-
икономическите потребности на дадено общество. Психологията на 
възпитанието изучава процеса на формиране качествата на 
личността, нейните потребности, мотиви и цели, начините на 
поведение и междуличностните отношения. Взаимодействието 
между възпитанието и формирането на личността може да бъде 
видяно разнопосочно в континиума на полярните методологически 
позиции за личността и за процеса на нейното възпитание, 
формиране, развитие и реализиране. Различните теории разглеждат 
личността по различен начин, в зависимост от поставените идеи и 
параметри. 

1. Съдържателни различия и специфика по посока на 
концептуализирането на личностното поведение: 

● анализ и описание на форми на поведение или 
систематизиране на принципи и закони за формиране и 
възпитаване на поведенчески форми; 

● интерпретиране на генетични фактори; 
● акцентиране върху детерминиращата роля на средата и 

възпитанието; 
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● подчертаване на значимостта на ранните периоди от 
развитието и насочеността на възпитанието в детството; 

● поставяне на акцента върху функционалната независимост 
на личностните структури от миналото; 

● категоризиране на съзнавани и несъзнавани детерминанти 
на личностното поведение – преобладаващи или съпътстващи 
рационалните характеристики; 

● проследяване на динамичната връзка между стадиите на 
развитие; 

● обособяване на относителната независимост на всеки 
възрастов стадий от останалите; 

● параметриране на позицията по отношение целостта на 
личността и възпитателната среда: поведението и функционирането 
на личностните структури в процеса на възпитателните 
взаимодействия като единно цяло; уникалност на целостта на 
личността като основа за анализ на индивидуалното поведение и 
индивидуално насочения възпитателен подход; 

● посочване на механизми за саморегулация, обуславящи 
устойчивите и уравновесени личностни състояния – условия за 
възпитаването и развитието им; 

● обясняване на детермираността на личностното поведение 
от субективната система на отношение, видяно като синтез между 
субективното преживяване на обективните събития и 
възпитателните въздействия; 

● класифициране на социо-културни и групови детерминанти 
на поведението; 

● разграничаване на първично и вторично придобита 
мотивация в процеса на възпитание, осъзнати или несъзнавани 
мотиви на поведение. 

2. Нормативни и оценъчни стандарти, значимост на 
съответните концептуални идеи по формализирани признаци:  

● яснота и точност на понятията, които дават възможност да 
се дефинират адекватни формулировки и обобщения; 

● съотнесеност към емпирични феномени, т.е от какви 
емпирични изследвания произтичат теоретичните интерпретации. 

В контекста на посочените параметри и тяхната насоченост 
могат да бъдат диференцирани някои по-съществени акценти в 
теориите на личността, кореспондиращи с концептуалните идеи за 
възпитанието като едно от най-значимите явления в обществения 
живот (Н. Витанова, 2001). 
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Психодинамична теория за развитието на личността 
З. Фройд в психоанализата разкрива по специфичен начин 

ролята на възпитанието от гледна точка на значимостта на 
детството, когато несъответстващи на възпитателните изисквания 
прояви на поведението са били изтласкани в несъзнаваното 
психично съдържание. Така в процеса на развитие и възпитание се 
изграждат трите равнища в структурата на личността: “първични 
процеси” и изтласкани преживявания и спомени; на възпитанието; 
и система от осъзнати и затвърдени във възпитателните и 
социалните взаимодействия норми и ценности на личността. З. 
Фройд посочва, че движението на “психичната енергия” от едно 
равнище на личността в друго се осъществява в “определена 
възпитателна среда” и зависи както от инстинктивни импулси, така 
и от средствата и насочеността на възпитателните въздействия (по 
C. Geisler, 1985) 

В подобна посока на съхранение на целостта на личността и 
психичното здраве са насочени “защитните механизми на Егото”, 
които според З. Фройд се формират първоначално в 
междуличностните и възпитателните взаимоотношения, а после се 
преобразуват във вътрешни характеристики на личността. Те се 
активизират в конфликтни ситуации, които във възпитателен 
аспект най-често са фрустриращи. 

Пряко отношение към позицията на личността към 
възпитателните изисквания има разработена от К.Г. Юнг 
концепция за екстровертна и интровертна насоченост на личността. 
Детето екстроверт е насочено в по-голяма степен към външната 
среда, то наблюдава постъпките и поведението на наблюдаващите 
го субекти, склонно е да ги приема, да им подражава и да се 
приспособява. Това го прави различно от детето интроверт, което 
преживява по-дълбоко възпитателните влияния, анализира 
собственото си отношение към тях и според резултата от 
собственото преживяване и интерпретиране ги отхвърля или 
приема. Типологичният подход на К. Юнг намира приложение при 
поредица от автори – Х. Айзенк, Е. Кречмер, У. Джеймс, У. 
Шелдон, Л. Берман, И. Павлов, Б. Теплов и други, чиито 
класификации биха могли да диференцират, макар и условно, 
възпитателните подходи и средства съобразно личността на обекта 
на възпитателното въздействие. 

А. Адлер, като приема идеята за несъзнаваното, видяно като 
динамична величина, “социологизира” теорията на З. Фройд 
(Антология по теория на възпитанието, С., 1999). Той поставя 
акцента върху индивидуалните цели, начини за адаптация и 
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инициативност на личността, които очевидно са подпомогнати от 
възпитанието. Според А. Адлер решаващи за “стила на живот” са 
годините на детството и възпитанието на детето в детска възраст. В 
следващите години само се затвърждават и усъвършенстват 
съответните личностни структури. Като резултат от позитивната 
интензивност на възпитанието на детето, съобразено със стремежа 
му да преодолява “чувството за непълноценност” и да става “по-
добро”, А. Адлер (1995) посочва формирането на “социално зряла” 
личност. 

К. Хорни също посочва детството като ключов период във 
формирането на личността – “безпомощността” на детето го прави 
особено зависимо от особеностите на родителското поведение и 
“възпитателните им усилия”. Според К. Хорни това е основната 
причина да се формира у детето необходимото му за по-
нататъшното му развитие “самоуважение” или то да бъде 
“обречено от собствената си неувереност, страх, обидчивост и 
самота” (по J. Rubins, 1990). 

Според Х. Съливан поведението на личността е продукт преди 
всичко на междуличностните отношения, като личността 
представлява своеобразен модел на повтарящи се междуличностни 
ситуации. В този контекст е очевидна ролята субект –субектните 
възпитателни взаимоотношения, чрез които водещият субект на 
възпитанието се съобразява с променящите се акценти през 
различните възрастови периоди. 

Е. Фром поставя акцента във възпитателните въздействия, 
съобразени с “дихотомната природа” на личността, обусловена от 
екзистенциалните потребности на развиващата се личност – от 
взаимоотношения, от “семейни корени”, от творчество, от 
постигане на самоиндентичност, от усвояване на система от 
възгледи, които са необходими за разбиране на света. Подобна 
насоченост на възпитанието още в детството води до формиране на 
устойчиви “основни ориентации на характера” (E. Froom, 1981), 
които според Фром могат да бъдат диференцирани в пет типа, 
изискващи различни възпитателни подходи в специфична 
възпитателна среда. 

Е. Ериксън отделя специално внимание на социалната 
детерминираност на формирането на личността, в контекста на 
която особено място заема възпитаването на основни жизнени 
ориентири като основа на личностната идентичност (E. Erikson, 
1993). Тя от своя страна предполага включване във възпитателния 
процес на цели, свързани със социалната и груповата идентичност. 
Последната е особено значима за детството, когато в зависимост от 
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възпитателната насоченост детето се идентифицира със субектите 
от групата – възприема ги и ги сравнява, диференцира ги и ги 
категоризира, идентифицира се с атрибутивно приетите 
поведенчески характеристики. След това в по-горните възрасти 
този процес продължава, за да се достигне до индивидуалната 
идентичност, в която според Е. Ериксон се включва формираната 
до момента Аз-идентичност. Ако идентичността е състояние, то 
идентификацията е процес на формиране, който подлежи на 
целенасочено и специфично възпитателно въздействие в 
зависимост от възрастовия период. 

Функционално направление в психологията на развитието 
Типично за това направление е акцентирането върху връзката 

между възпитателните и адаптивните функции. Тази връзка е в 
основата на функционирането на съзнанието, на емоциите и на 
мисленето, на функционалната цялост на личността. В посочения 
контекст Ед. Клапаред развива идеята за “функционално 
възпитание”, “което си поставя за цел да развива душевните 
процеси… не сами по себе си, но като държи сметка за тяхната роля, 
за тяхната стойност за сегашната и бъдещата дейност” на личността 
(E. Claperede, 1968). Това възпитание се основава на 
функционалния принцип, който е в основата на посочените от Ед. 
Клапаред пет закономерности за формиране на детето в неговата 
“функционалност” и “функционална хармония”. 

Бихейвиоризъм и необихейвиоризъм за възпитанието и 
развитието на личността 

Личността според бихейвиористите се разбира преди всичко 
като реагиращ, действащ и възпитаващ се субект, който се 
“програмира” със съответни действия и поведение. Промяната във 
“възпитателните стимули и подкрепа” може да доведе до промяна в 
желаното “програмиране” на поведението. 

Личностното поведение според Д. Уотсън не може да бъде 
разглеждано извън стимулите, включени в ситуациите, които го 
обуславят. Очевидно е, че възпитателните влияния са пряко 
свързани с тези стимули. Нещо повече, Д. Уотсън посочва, че 
обяснението на субективните прояви изисква намиране на 
обективното, което ги е породило: от една страна, прилагането на 
възпитателните стимули е свързано с очакване на съответен 
поведенчески резултат и от друга – характеристиката на 
поведенческите форми разкрива спецификата на лежащите в 
основата им възпитателни влияния. В този контекст голяма част от 
психичните явления имат поведенческа характеристика, а 
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личността според Д. Уотсън е съвкупност от възпитани в детството 
и поради това достатъчно устойчиви форми на поведение (по A. 
Kazdin, 1984). 

Б. Скинър засилва субективния компонент в процеса на 
възпитателното въздействие на съответни ситуации и стимули, 
въвеждайки понятията “операнта” и “оперантно поведение”, което 
генерира последствията от първоначалните поведенчески прояви и 
се модифицира с всяка следваща стъпка във възпитателния процес. 

Необихейвиоризмът възниква и се развива по посока на 
отчитане значимостта на нагласите, мотивите и настроенията на 
субекта по отношение влиянията на социалната и възпитателната 
среда: потокът от “външни сигнали” се преобразува в “когнитивни 
карти – схеми”, които опосредстват адекватното поведение при 
промяна на ситуациите. По този начин “упражнението” в съответни 
форми на поведение води не само до връзка между възпитателно-
обучаващия стимул и поведенческата реакция, но то формира 
“нови познавателни карти”, “гещалти” или “матрици от ценности”. 

В теорията за “социалното научаване” на А. Бандура се 
акцентира върху ролята на груповото социално обкръжение като 
опосредстващо и интезифициращо насочеността на възпитателните 
влияния (A. Bandura, 1987). Усвояването на поведенчески модели 
чрез “социалното научаване” включва субективно отношение и 
оценка, както и предвиждане на последствията от собственото 
поведение. В тази посока Дж. Ротер въвежда понятието “локус на 
контрола” – в каква степен личността се влияе пряко от екзогенни 
или ендогенни влияния в процеса на формиране и контрол на 
поведението си (J. Rotter, 1982). Балансът в “локус на контрола”, 
който зависи от стила и отношенията във възпитателната среда, е 
предпоставка според Ротер да се изгради “поведенческият 
потенциал на личността”. 

Хуманистично направление в психологията и педагогиката 
на развитието 

В. Щерн в широк смисъл характеризира възпитаващите 
въздействия като “една йерархична организация”, която намира 
израз и се персонализира в конкретната личност и нейната 
активност, целеустременост и мотивация. 

Според А. Маслоу най-съществен за мотивацията на личността 
е нейният стремеж към “самоактуализация”. От възпитанието в 
голяма степен зависи дали развиващата се личност успява да 
реализира своите възможности, независимо дали те са заложени 
или придобити. Представяйки своята “пирамида на 
потребностите”, А. Маслоу дава основание да се търси и да се има 
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предвид вътрешната, мотивационната обусловеност на резултата от 
възпитателните влияния. 

К. Роджърс се доближава в голяма степен до хуманистичната 
теория за възпитанието на личността. Според него личностният 
подход във възпитанието осигурява създаване на “благоприятен 
климат” за отделния субект или групата, в който има “сензитивна 
емпатия,… положителна оценка и хармония… Тези условия помагат 
на личността да се чувства по-силна и по-стабилна, да разбира по-
добре себе си и другите” (C. Rogers, 1993). Оптимистичният 
възглед на К. Роджърс за позитивните възможности на личността е 
свързан с убедеността му в значимостта на възпитателните 
въздействия – “ако дете, което е възпитавано в топла, приветлива 
атмосфера, където нуждата да се следват определени правила се 
основава на разума, а не на страха, то ще расте щастливо… и ще се 
натрупват предпоставки за самоактуализация” (C. Rogers, 1993). 

Разгледаните накратко концептуални идеи за формирането на 
личността разкриват от различна гледна точка, че нейната 
цялостност, сложност и равнище на развитие се определят не само 
от йерархичната структура на компоненти и връзките между тях, но 
и от многостранната и възпитателна обусловеност.  

Ресоциализация 
Рехабилитацията и ресоциализацията са процеси на 

комплексно и насочено използване на медицински, социални, 
образователни и трудови мерки с цел приспособяване на болни и 
инвалидизирани към дейности на максималното възможно за тях 
равнище.  

Рехабилитация се прилага на всеки, който има нужда от 
помощ или съдействие относно лични или медико-социални 
проблеми.  

Основната цел на ресоциализацията е да стимулира 
оптимизъм и надежда, свързани с голяма доза хуманизъм при 
оказване на съдействие, в случай, че болните се нуждаят от психо-
социална подкрепа, за да постигнат по-добра социална адаптация и 
реализация в живота. В този смисъл ресоциализацията е крайният 
продукт на рехабилитацията. 

Терминът ресоциализация има латински произход, като 
приставката “ре” означава “повторно, възобновявано действие…”. 
Ресоциализацията е повторната социализация, ставаща в 
продължение на целия живот на индивида и е свързана с изменение 
на неговите установки, цели, норми и жизнени ценности. В 
Психиатричния терминологичен речник на Й. Стоименов и К. 
Рачев дефиницията за ресоциализация гласи: „Съвкупност от 
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мерки, чрез които се постига свързаността на болни със социалната 
общност, включване отново в социалния живот, трудовата дейност, 
семейната среда”. Дефиницията на СЗО свързва понятието за 
ресоциализация с понятието за рехабилитация в един комплекс: 
“Рехабилитацията е комплексно и насочено използване на 
медицински, социални, образователни и трудови мерки с цел 
приспособяване на болни и инвалидизирани към дейности на 
максималното възможно за тях равнище” (М. Ачкова, 2001). В 
англоезичната литература в този смисъл се употребява също 
понятието “рехабилитация”. Основната цел на рехабилитацията е 
да предостави оптимизъм и надежда, свързани с голяма доза 
хуманизъм при оказване на съдействие, в случая на болните от 
астма деца и юноши да започнат по-добър начин на живот. В 
България някой автори, основавайки се на изложените по-горе 
виждания и разбирания по проблема, приемат, че 
“ресоциализацията на децата е процес, който подпомага 
повторното им включване в социума, след като те са били 
временно изключени от него по различни причини – социални, 
морални, личностни, правни и други. За да стане това повторно 
включване в социума, е наложително да се помогне на детето да 
преустрои цялостно вътрешната си личностна структура – идеали, 
ценности, убеждения, умения, навици, привички, адекватно на 
изискванията на моралните и правни норми” (Е. Рангелова, 2002). 
Характерно за процеса на ресоциализация е неговата 
целенасоченост, конкретност и организираност. Това означава, че 
ресоциализацията на децата и юношите е възможна, ако 
взаимодействието с тях има конкретно поставени близки, средни и 
далечни цели; ако е съобразена с конкретната личност, а не по 
принцип; ако се реализират изискванията на възпитанието и 
превъзпитанието с помощта на образованието и обучението. Затова 
първоначално трябва да се направи точна диагностика на 
съответните отклонения от нормите и причините, които са ги 
предизвикали. От гледна точка на съдържанието диагностиката 
включва: определяне на насочеността и водещите характеристики 
на личността; положителните качества на личността, на които 
можем да се опрем, или които могат да бъдат възстановени в 
процеса на взаимодействието; изясняване степента на 
възприемчивост или съпротивляемост на възпитателните влияния. 
В структурен план процесът на ресоциализация включва 
превъзпитанието, адаптацията и реадаптацията на личността. 
Превъзпитанието като основен компонент на възпитанието е 
насочен към цялостното преустройство на вътрешната структура на 
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временно изключената от социума личност. Това очертава и целта 
на превъзпитанието, която е свързана със съчетаване на външната 
помощ, т.е на целенасоченото взаимодействие с активирането на 
самостоятелната работа и самопомощта на личността, за да 
настъпят качествени промени в съзнанието, в емоционалната и 
ценностна сфера, в поведението на личността, които помагат на 
личността да се реадаптира и по този начин да се ресоциализира. 
Реадаптацията като феномен според Л. Десев е “повторно 
приспособяване към нормален начин на живот чрез 
психологически и педагогически средства” (Л. Десев, 1999). 
Изхождайки от това определение, реадаптацията е процес, свързан 
с овладяването на нов социален опит, с овладяване на новите 
изисквания на средата за качествено нова личностна, морална и 
професионална изява на личността. Това очертава и основната 
функция на процеса на ресоциализация да подготвя децата и 
юношите за реалното им участие като пълноправен член на 
обществото, на социума след като временно са били изключени от 
тях. 

Обучението по специализирани програми, като средство за 
превъзпитание, е съществена част от успешното антиасматично 
лечение. То позволява на болните от астма деца и юноши да 
контролират симптомите на своето заболяване, да се адаптират към 
новите изисквания, свързани с болестта, да подобрят начина си на 
живот. Родителите имат ключова възпитателна и поддържаща роля 
при контрола на симптомите на астма на своето дете, тъй като те са 
в най-близък и продължителен контакт с тях. 

1.2.3. Особености на детето и юношата в контекста на 
възрастовата периодизация на Е. Ериксън 

Възрастовото развитие в периодите на детството е свързано с 
проява на специфична за всеки възрастов период сензитивност към 
определени психо-социални функции, вътрешни противоречия в 
емоционалната и волевата сфера, характеристики на 
междуличностното общуване и социални потребности. Имайки 
предвид тази важна теоретична постановка, проследяваме 
особеностите на детето и юношата в контекста на възрастовата 
периодизация на Е. Ериксън, тъй като там могат да бъдат открити 
предпоставки за преобразуване на вътрешните противоречия във 
вътрешни конфликти. Те много често са свързани с активиране на 
психосоматични симптоми, съпровождащи клиничните 
характеристики на болестта. 

Във връзка с целта на дисертацията и изпълнението на 
поставените задачи са теоретично анализирани възрастовите 
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особености на прехода от детството към юношеството и зряла 
възраст. Динамиката на процеса на ресоциализацията вътрешно се 
предпоставя до голяма степен както от психосоматиката на 
изследваните лица, така и от възрастовите им особености. Имайки 
предвид тази теоретична позиция, анализираме възрастовата 
периодизация на Е. Ериксън, която е разработена в съответствие с 
психосоциалната му теория и концепция за развитие на детето. Е. 
Ериксън използва, продължава и доразвива основните идеи на З. 
Фройд, но в тях достига до свои разбирания за понятието 
„идентичност” в конфликта между средата и Аз-а. Е. Ериксън се 
опитва да покаже значението на Егото за развитието на детето, 
което е опит за оттласкване от Ида и разглеждане на Егото като 
основа на личността. По този начин личността се разглежда като 
рационална и способна да приема съзнателни решения за справяне 
с житейските проблеми. Конфликтите между моралните забрани и 
желанията се заменят от конфликтите между Егото и средата. 
Според автора тези конфликти придават насоченост в развитието 
на индивида и кризите са само зов, предизвикващ към израстване и 
преодоляване на жизнените трудности. Той счита, че в кризата се 
разрешават или задълбочават конфликтите и това оказва влияние 
на душевното здраве. Психосоциалната криза се определя като 
повратен момент, до който индивидът достига благодарение на 
своята зрялост и изискванията на другите към него. Както З. 
Фройд, така и Е. Ериксън разглежда развитието на индивида в хода 
на жизнения процес като преминаващо през различни универсални 
стадии. В неговата концепция се открива еволюцията на 
биосоциалния подход (Е. Ериксън, 1996).  

Идеята за развитието на детето, свързана с разрешаването на 
различните конфликти, е повлияна от психоаналитичната теория на 
З. Фройд. Различното е, че Е. Ериксън разширява разбирането за 
конфликта, включвайки и вътрешните и външните конфликти. 
Решаването на конфликтите и породените от тях кризисни 
ситуации придава на личността по-дълбоко вътрешно единство и 
възможност “да се справя по-добре” според своите ценности. На 
тази основа разделя онтогенетичната последователност на осем 
периода на психосоциално развитие на индивида. 

“Криза на идентичността” е обозначената от Е. Ериксън 
неспособност на юношите да достигнат до идентичност. Тази криза 
се изразява в неспособността на детето да открие своята бъдеща 
предопределеност, да се ориентира в избора на бъдеща дейност, 
което се преживява с чувство на безполезност и безцелност. 
Усещането на собствената отчужденост, безсмисленост и 
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деперсонализираност може да се свърже с една негативна 
идентичност – противоположна на тази, която предлагат 
родителите и връстниците. Разрешаването на кризата създава в 
юношата качеството вярност. Терминът „вярност”, така както го 
разбира Е. Ериксън, обозначава способността на детето да отстоява 
своите ценности независимо от неизбежните противоречия. 

Болестите на детето и юношата, ако често се повтарят, оказват 
определено влияние върху характера и съдържанието му на 
общуването му с възрастните. Ако хроничните заболявания като 
астмата не влияят непосредствено върху психическото развитие 
на децата и юношите, то те задължително се отразяват върху 
начина им на живот, а по този начин и върху цялото съдържание 
и характера на тяхната активност, върху взаимодействието им с 
обкръжаващите ги хора. 

1.2.4. Теоретични аспекти на работата в група за социална 
ресоциализация 

Едно от решаващите условия за ресоциализацията на деца и 
юноши с бронхиална астма е педагогическото взаимодействие като 
процес на динамично отношение между личности, който е 
целенасочен и добре организиран. В различните видове и форми на 
взаимодействие съществува обединяващ феномен – контактът 
между личностите. Той подпомага свързването между отделните 
личности, между групите от хора, като създава възможност за 
осъществяване на социални връзки. Решаваща роля за оптимално 
взаимодействие има общуването. Взаимодействието вътре в дадена 
група се нарича групово. То се обуславя от същността и характера 
на принципите и правилата за формиране и работа в група. 
Вътрешно-груповото взаимодействие има особено значение в 
превъзпитателния процес. То има за цел да подпомогне децата с 
поведенчески отклонения и проблеми по-бързо да преустроят 
своите умения и навици за общуване с другите, за нормално 
функциониране на собствения Аз. 

Един от подходите за социална ресоциализация е работата в 
група с хора, имащи сходни проблеми. Важно е да се знае, че като 
цяло груповото преживяване е изпълнено с учене, макар това да не 
се вижда през цялото време. Груповата работа предлага много 
благотворни преживявания, които засилват съзнанието за 
взаимоотношенията на дадена личност с другите хора и 
задълбочават прозрението за собствената му личност за 
относително кратък период от време. Тъй като групата е 
модалност, ориентирана към взаимоотношенията, могат ясно да се 
проявят преживяванията от миналото на човека с другите. 
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Груповата работа и терапия е добра модалност за хората да 
опознаят себе си и своите взаимоотношения с другите, тъй като е 
социален микрокосмос на семейството, обществото и 
цивилизацията (Corey, G., 1995; Ormout, R., 1992; Rutan and Stone, 
1993; Yalom, I., 1985). 

Ползата от групата е, че в нейната среда индивидът започва да 
проявява личностната си същност с нейните силни и слаби страни. 
Повечето хора проявяват различни страни от личността си, които в 
някои случаи си съответстват, а в други си противоречат. 
Социалният Аз е този, който личността използва, за да изгражда 
отношенията си с външния свят. Това често е Азът, който се смята 
за желателен за съответна социална ситуация, макар че индивидът 
вътрешно може да се чувства много различно. Поведението на 
личността, произтичащо от „истинския му Аз”, често причинява 
разстройство в междуличностните отношения, тъй като съдържа 
истинската биографична история на живота на човек, включваща 
както положителните, така и отрицателните преживявания с 
околните. Групата създава среда, в която „истинският Аз” се 
чувства в безопасност и може да излезе на повърхността. 
Терапевтът и членовете на групата имат възможността да помогнат 
на отделните участници да осъзнаят именно в конкретна поява как 
влияят върху средата и как са повлияни от нея. Това не означава, че 
социално желателното поведение не се адресира. В действителност 
се работи с него. В началото на работата с група се работи със 
„социалното Аз”, преди съответният член на групата да е готов да 
позволи на терапевта и на себе си да види целостта, която е била 
държана скрита по редица причини или не е достатъчно съзнавана. 
Поради посочените по-горе особености на груповата терапия и за 
проверка на формулираните хипотези и с оглед ефективността на 
изследователската дейност, в експеримента се използва групова 
работа с деца и юноши с психосоматични проблеми.  
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ІІ ЧАСТ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

2.1. Личностно-системен и когнитивен подход към 
предмета и обекта на изследването при работа в група – 
теоретични ориентации 

Личностно-системен подход към предмета и обекта на 
изследването 

Личностно-системният подход разглежда целостта и взаимната 
връзка между възпитателния процес и поведението в 
интелектуален, емоционален и личностен план чрез изследване в 
контекста на системно-структурния им анализ. Използването на 
личностно-системния подход като терапия чрез реалността 
очертава модалност на решаване на проблеми, която насочва 
вниманието си към изискванията на реалността във връзка с 
интеграцията на човека в обществото. Този подход не се фокусира 
върху прозрението, нагласите, безсъзнателните мотивации и 
миналото на човека. Терапията е директивна, дидактична 
модалност, която изисква от клиента да предприеме действия, за да 
развие личен контрол като помощно средство за индивида да 
удовлетвори основните си потребности. 

Когнитивен подход към предмета и обекта на изследването 
Основната идея е, че наличието на дисонанс между когнициите 

за обкръжението – за някого, за определена форма на поведение 
или социално взаимодействие, за собственото поведение и други, 
мотивира преобразуването на когнитивните структури у индивида, 
включен в съответното взаимодействие (L. Festinger, 1984). Това 
означава, че поведението на личността е детерминирано в голяма 
степен от нейните знания, които са “съзнателна вътрешна 
репрезентация” както на обекти, така и на субекти в контекста на 
съответни събития. “Значението”, което се приписва на явленията 
от своя страна, е предпоставка за събиране и активно 
преобразуване на информация, за изграждане и осъществяване на 
равновесие между когнитивните структури и формите на 
интелектуално поведение.  

Целта на когнитивно-поведенческата терапия е да е предизвика 
ирационалните убеждения на клиента и да му помогне да развие 
рационална система от убеждения. В основата на повечето 
когнитивно-поведенчески техники са идеите, заложени в Теорията 
за ученето (Learning Theory). 
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2.2. Процедура за провеждане на експерименталното 
изследване 

Данните в настоящето изследване са получени чрез 
индивидуално тестиране на деца и юноши с бронхиална астма и 
предварителен разговор с тях преди групова сесия, за да се обсъди 
достъпно проблематика, свързана с теорията на ученето, 
програмата, която ще се използва в груповата работа и 
обясненията, засягащи груповата терапия. Друга цел е събирането 
на анамнезни данни за личния им опит по отношение на болестта. 
Тук се договаря часа, мястото и датата на първата групова сесия. 

Преди започване на изследването изследователят дава кратки 
разяснения за нуждата от участието (доброволно) в това изследване 
и молба за съдействието за точно, пълно и искрено попълване на 
въпросниците. 

Въпросниците се дават на изследваното лице в определена 
последователност, описана в пълния текст на дисертацията. 

За проследяване динамиката на тревожността на изследваното 
лице в началото на всяка групова сесия се дава да попълнят отново 
варианта за оценка на ситуативната тревожност (STAY на Ч. 
Спилбъргър). Напомня им се, че тук трябва да се опишат как се 
чувстват “сега, в момента”. Груповите сесии се провеждат един път 
месечно, в продължение на шест месеца.  

Един месец след приключване на груповата работа се уговаря 
индивидуална среща с всеки един от участниците в групата, за да 
се диагностицира ефективността на терапията. Отново се дава да се 
попълни въпросника за ситуативна тревожност на Ч. Спилбъргър. 
След това изследваните лица разказват какво се е случило с тях 
през този период, има ли някаква промяна, как се чувстват, как се 
справят в реалния живот, използват ли някоя от научените техники 
и какво мислят за груповата работа. 

2.3. Констатиращ етап на експеримента 
2.3.1. Количествени резултати и анализ на количествените 

резултати 

Демографски характеристики 
В проведеното изследване бяха обхванати 50 лица (29 мъже и 

21 жени) на възраст от 15 до 21 години. Техните данни за 
заболяването са представени в табл. 1.  
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Табл. 1. Процентно разпределение на резултатите по пол, 
степен на тежест на заболяването, вид алергия и 

тютюнопушене 

Пол Степен на тежест  
на заболяването 

Алергия Тютюнопушене 

жени мъже лека средно 
тежка

тежка да не да не не, но 
съм 
пушил 

42 58 56 32 12 46,2 53,8 38 48 14 

Изместването на разпределението по отношение на пола в 
случая не доказва, че мъжете боледуват повече от жените от 
бронхообструктивни болести, а по-скоро е случайност, тъй като се 
използва случайна извадка или е израз на спецификата на 
болницата (във Военномедицинска академия се лекуват 
относително по-висок процент лица от мъжки пол). 

Средната възраст на респондерите е 17 г., като са представени 
всички възрастови групи в диапазона 15 – 21 г. Наблюдава се 
известна тенденция в детска и юношеска възраст да преобладават 
болните с лека степен на бронхиална астма (56%); със средно тежка 
форма на бронхиална астма са 32%, а тежка степен имат 12%. 
Повече от половината от изследваните лица не пушат (62%), като 
14% от тях преди да се разболеят са пушили, но впоследствие, за да 
облекчат симптомите на заболяването, са спрели да пушат.  

За изследваните лица средната продължителност на болестта е 
2,5 години, в диапазона от 1 месец до 5 години на боледуване.  

Емпирични данни за ситуативна и личностна тревожност 
на деца и юноши с бронхиална астма по Ч. Спилбъргър 

За проверка на изказаните хипотези бе направена 
статистическа обработка на данните чрез дисперсионен, 
алтернативен, вариационен, дискриптивен и корелационен анализ. 

Данните от изследването сочат, че 16% от изследваните лица с 
бронхиална астма преди започване на работа в група за социална 
рехабилитация демонстрират високо равнище на ситуативна 
тревожност по Спилбъргър (S1)1, а 4% са с много високо равнище 
на тревожност, което говори за вероятно изживяване на 
несигурност, безпокойствие, неуравновесеност или отрицателни 
емоции, свързани с актуалната ситуация. Това може да стане 

                                                 
1 S1 – ситуативна тревожност преди работа в група за социална рехабилитация. 
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предиспозиция за дезадаптация на личността, поради 
невъзможност да се удовлетворят жизненоважни потребности или 
загуба на целта в тази ситуация. Със средно равнище на ситуативна 
тревожност са 58% и при 22% от респондентите се наблюдава 
ниско равнище на ситуативна тревожност. Средната стойност 
(41,06 т.) сама по себе си говори, че повече от една трета от 
болните с бронхиална астма са с тенденция към високо ниво на 
ситуативна тревожност, т.е те са предразположени към различни по 
същност и степен на изразеност дезадаптивни реакции и състояния 
при заплашващи самооценката ситуации (табл. 2). 

Изследваните лица, показали висока степен на личностна 
тревожност при напрегнати, неизвестни, заплашващи или 
субективно важни за личността ситуации, трудно ще могат да 
неутрализират тревожността, защото този процес се затормозява от 
появата на един порочен кръг. Тези резултати потвърждават 
изказаната хипотеза, че една част от децата и юношите с 
бронхиална астма са емоционално и физически зависими от 
обкръжаващата ги среда, като същевременно са с намалена 
адаптивност. 

Табл. 2. Процентно разпределение, средна стойност и 
стандартно отклонение на отговорите за наличието на 

ситуативна тревожност – S1 (Ч. Спилбъргър) 

Оценки по скалата Нормативна скала % 
Ниско равнище (23.0 – 31.0 т.) 22 
Средно равнище (31.0 – 52.0 т.) 58 
Високо равнище (52.0 – 62.0 т.) 16 
Много високо равнище ( над 62 т.) 4.0 
Средна стойност  41.0 
Стандартно отклонение  11.5 

Както се вижда в табл. 3 66% от респондентите са със средни 
стойности за личностна тревожност. Това може да се дължи на 
сравнително малката продължителност на боледуване (от 1 до 5 
години) – фиг. 1, от степента на тежест на заболяването 
(преобладават болните с лека и средно тежка степен на бронхиална 
астма) – фиг. 2, и от непознаването на последствията и прогнозата 
за изход от това заболяване (ентропия по отношение на 
заболяването) – фиг. 3. 
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Табл. 3. Процентно разпределение, средна стойност и 
стандартно отклонение на отговорите за наличието на 

личностна тревожност (Ч. Спилбъргър) 

Оценки по скалата Нормативна скала % 
Ниско равнище на 
ситуативна тревожност 

(23.0 – 31.0 т.) 16.0 

Средно равнище на 
ситуативна тревожност 

(31.0 – 52.0 т.) 66.0 

Високо равнище на 
ситуативна тревожност 

(52.0 – 62.0 т.) 18.0 

Много високо равнище 
на ситуативна 
тревожност  

(над 62 т.) 0.0 

Средна стойност  41.30 
Стандартно 
отклонение 

 9.17 

Фиг. 1. Процентно разпределение на продължителността  
на боледуване от бронхиална астма 

 
Резултатите от изследването сочат, че ситуативната 

тревожност има статистически значима взаимовръзка (корелация 
по Спирман) с пола (r= 0,48**) и личностната тревожност (r= 
0,54**), където ** → р < 0,01. Личностната тревожност освен със 
ситуативната тревожност има положителна, статистически значима 
корелация и с: пола (r= 0,52**); тревожността по Тейлър (r= 0,37**) 
и наличието на преживян психически стрес в близките 5 години (r= 
0,35*), където ** → р < 0,01, а * → р < 0,05. Това потвърждава 
твърдението, че личностната предразположеност за тревожно 
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реагиране в различни ситуации зависи от актуалната, ситуативната 
тревожност, от субективното и преживяване, свързано с опита по 
отношение на минал психичен стрес и лабилността на 
вегетативната нервна система. 

Фиг. 2. Процентно разпределение според тежестта на 
диагнозата 

Тежест на заболяването

средно- тежка 
степен

лека степен

тежка степен

 
Фиг. 3. Процентно разпределение според ентропията  

по отношение на заболяването  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Емпирични данни за тревожност и страх на деца и юноши с 

бронхиална астма по Дж. Тейлър 
Данните от изследването показват, че 32% от изследваните 

лица демонстрират високо равнище на манифестно изразена 
тревожност и страх, а 10% са с много високо равнище на 
тревожност, което говори за наличието на хроничен страх, свързан 
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с тревожност. Така също показва и лабилност на вегетативната 
нервна система при заплашващи ситуации. Това може да стане 
предиспозиция за развитието на паническа реакция при симптоми, 
които пациента субективно възприема като заплашващи живота му. 
Със средно равнище на манифестно изразена тревожност са 50%, и 
при 8% от респондентите се наблюдава ниско равнище на 
тревожност и страх. Средната стойност (18,36 т.) сама по себе си 
говори, че почти половината от болните с бронхиална астма са с 
тенденция към високо ниво на манифестно изразена тревожност и 
страх, т.е. те са предразположени към различни по същност и 
степен на изразеност афективно-тревожни реакции и състояния 
(табл. 4). Важно е да се отбележи, че има значителна разлика между 
средните стойности на манифестната тревожност и страх при 
жените (X2 = 21,19; SD3 = 8,44) и мъжете (X = 16,77; SD = 9,00 ) – 
вж. фиг. 4. 

Фиг. 4. Средни стойности по скалата “Манифестен страх и 
тревожност” на Дж. Тейлър за мъже и жени с бронхиална астма 

 
Това показва и потвърждава наблюдаваната тенденция жените 

да са по-тревожни и с по-лабилна вегетативна нервна система от 
мъжете. Това може да се дължи на повишената емоционалност и 
сензитивност на жените, което води до лесно възбуждане на 
страхови емоции и преобладаването им. Също така тревожността 
им може да е обусловена от преживяни в миналото заболявания и 
да дава отражение върху когнитивните процеси, свързани с 
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оценката на актуалната ситуация и демонстрирането на по-голяма 
ентропия, т.е. демонстриране на своего род научена безпомощност. 

Табл. 4. Процентно разпределение, средна стойност и 
стандартно отклонение на отговорите за наличието на 

манифестен страх  
(Дж. Тейлър) 

Оценки по скалата Нормативна скала % 
Ниско равнище на 
тревожност и страх 

(4.5 – 6.0 т.) 8.0 

Средно равнище на 
тревожност и страх 

(6.0 – 20.0 т.) 50.0 

Високо равнище на 
тревожност и страх 

(21.0 – 29.0 т.) 32.0 

Много високо равнище на 
тревожност и страх 

(30.0 -40.0 т.) 10.0 

Средна стойност  18.63 
Стандартно отклонение  8.9 

Тези и показаните по-горе резултати потвърждават изказаната 
хипотеза, че се очаква децата и юношите с бронхиална астма да са 
с повишен риск от развитие на тревожно-афективни реакции при 
пристъп на бронхиалната астма, поради възприемане на ситуацията 
като заплашваща и породените от диагнозата и ситуацията чувства 
на безпомощност, липса на контрол и безперспективност.  

Емпирични данни, свързани с клиничната типология на 
деца и юноши с диагноза бронхиална астма (Гийсен тест) 

Резултатите сочат, че респондентите по отношение скалите на 
Гийсен теста имат следното процентно разпределение: повишени 
стойности по скалата “Социален резонанс” – 52%; по скалата 
“Доминантност” – 38%, а 18% от изследваните лица имат 
повишени стойности по скалата “Социална потентност”. Също така 
резултатите от изследването сочат, че с нисък самоконтрол са 44% 
от респондентите, с хипомания – 44% и интроверти – 30% (табл. 5).  

Представените резултати очертават психо-социалния профил 
на изследваните деца и юноши с бронхиална астма. Както се вижда 
на табл. 5 в психо-социалния профил на тези болни преобладава 
позитивният социален резонанс, нисък самоконтрол, доминантност 
в междуличностните взаимоотношения, интровертност 
(затвореност в себе си) и хипоманийните характеристики на 
личността. Тези резултати демонстрират особеностите на 
личността при прехода от детство към юношество и зряла възраст. 
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Това, че 42% от изследваните лица имат отговори по айтемите 
със стойности в нормативния интервал по скалата “Социален 
резонанс”, вероятно се дължи на незначителната промяна на 
начина на живот, поради наличието на преобладаваща лека степен 
на диагнозата бронхиална астма (табл. 1) и относително краткия 
период на боледуване. По продължителното боледуване би могло 
да доведе до нарушение на социализацията им, т.е. ако болните от 
астма деца и юноши субективно или обективно се почувстват 
неуверени в своята привлекателност, недостатъчно признати или 
зачетени от референтната група, това понижава самочувствието им 
и нарушава комуникацията им с околните, което прави трудна 
социалната им адаптация. 

Почти половината изследвани лица се характеризират с 
понижен самоконтрол в сравнение с нормата (табл. 5). По-ниските 
стойности по скала “Интрапсихичен контрол” са показател за 
склонност към разточителство, по отношение на парите; 
разпиляност, по отношение на реда; стремеж към удобства и 
удоволствия; склонност към украсяване и игнориране, по 
отношение на истината. Контролните механизми, които болните с 
бронхиална астма изграждат в социалното си развитие и които 
имат важно значение при междуличностните взаимодействия, са 
обусловени от нагонния характер. Това означава, че при наличието 
на конфликти или психотравми в живота на тези болни по-вероятно 
е да се включат някои от защитните механизми на Аза, които са по-
скоро примитивни и регресивни, отколкото зряли (резултат от 
успешно изградени личностни черти и ценности). 

Табл. 5. Процентно разпределение на отговорите по 
клиничните скали на Гийсен тест 

% Скали 
Над Норма Под 

1. Социален резонанс 52 42 6 
2. Доминантност 4 58 38 
3. Самоконтрол 16 40 44 
4. Основно настроение 8 48 44 
5. Способност за контакти 30 62 8 
6. Социална потентност 8 74 18 

Разпределението на резултатите по скалата “Доминантност” е 
следното: 38% от изследваните лица са с изразени доминантни 
характеристики на личността, 58% са със стойности по тази скала в 
рамките на нормата и само 4% над нормата, т.е. подчинен тип 
личност (фиг. 6). Доминантният тип личност има авторитарни 
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взаимоотношения с околните. Това може да доведе до затруднения 
в междуличностните взаимоотношения поради стремеж към 
надмощие и невъзможност да се зачете гледната точка на другия, 
нетолерантност към различията и несъобразяване с изискванията, 
импулсивност и своенравност при несъгласие или неодобрение.  

Фиг. 6. Процентно разпределение по скалата “Доминантност” 

Скала"Доминантност"

доминантност

норма

подчиненост

 

Несъобразяването с изискванията поради стремеж за 
доминиране в междуличностните взаимоотношения пречи да се 
изгради система от вътрешногрупови и вътрешноучилищни 
правила, на които детето или юношата трябва да се подчинява. В 
резултат на това се наблюдават прояви на недисциплинираност, 
неспазване на училищните или работните норми и правила, а това 
от своя страна е дезадаптивно поведение. 

По скалата “Социална потентност” резултатите сочат, че 74% 
от респондентите имат отговори в рамките на нормата. Това 
разкрива запазена способност за изграждане на емоционални 
социални контакти, включително и с противоположния пол. 
Трайните и наситени с емоционалност социални връзки, 
характеризиращи социалната потентност, са предпоставка за 
активно, конкуриращо поведение, социална зрялост и творчески 
валенсии. Средните стойности (х) по тази скала са различни: за 
мъжете х = 20,10; за жените х = 18,52, а за цялата извадка х = 19,44. 
Това говори, че при неблагоприятна прогноза и чести влошавания 
на физическото състояние с риск за живота има тенденция, особено 
при мъжете, към преминаване от активно поведение към апатично 
поведение, с липсваща инициативност и мотивация за лечение.  
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Табл. 6. Корелации между скалите на Гийсен теста 

СП – социална потентност; 
Б – биотонус; 
** → р < 0,01; 
* → р < 0,05. 

Резултатите от изследването сочат, че скалата “Социална 
потентност” има положителна, статистически значима корелация 
със скалата “Способност за контакти”→ r = 0,54** и отрицателна 
корелация (анализ за непараметрични данни по Спирман) със 
скалата “Социален резонанс” → r = – 0,30* (табл. 6). Това означава, 
че способността на личността за изграждане на трайни и наситени с 
емоционалност социални връзки е взаимозависима от способността 
и за контакти, т.е. колкото по-контактен, екстровертен е даден 
индивид, толкова по-лесно изгражда социални връзки. 
Отрицателната корелация показва обратната взаимозависимост на 
способността за изграждане на трайни социални връзки и 
способността за печелене на симпатии и самоутвърждаване. 
Вероятно обяснение на тези резултати може да е, че социалната 
приетост на личността от социума се свързва с конформно 
поведение, а не като израз на постигнато признание и зачитане от 
околните или на увереност в себе си и собствената 
привлекателност.  

На базата на получените резултати от Гийсен теста може да се 
направи изводът, че наблюдаваните социално-психологически 
различия от нормата са вероятно обусловени от психосоматичното 
заболяване и свидетелстват за социално-психологически изменения 
в адаптацията на болните, на фона на което могат да се проявят 
социално-психологически изменения на личността. 

Емпирични данни, свързани с Въпросник за деца и юноши 
с диагноза бронхиална астма  

Използвахме теста на Cronbach α, за да определим 
съгласуваността на комбинациите от въпросите, включени в метода 
за допитване. 

За първата група въпроси, отразяващи дохотомията: 
неопитност – опитност (по отношение на болести) α = 0,54. 

 Социален 
резонанс 

Доминант-
ност 

Самокон-
трол 

Способност 
за контакти 

СП - 0,30*   0,54** 
Б  0,43** 0,31*  
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За втората група въпроси, отразяващи дихотомията: промяна – 
липса на промяна на начина на живот α = 0,42. 

За третата група въпроси, отразяващи дихотомията: познаване 
– непознаване на заболяването, т.е. ентропия α = 0,86. 

За четвъртата група въпроси, отразяващи дихотомията: не се 
страхува – страхува се за живота си α = 0,71. 

За доказване на изказаните хипотези бяха използвани данните 
от Въпросник. За целта се направиха корелации между дименсиите 
в Анкетата (табл. 7). Както се вижда страхът за живота има 
положителна статистически значима взаимовръзка (r = 0,71**) с 
опитността (познание какво да се прави по време на пристъп, с 
прогнозата за развитие на заболяването (r = 0,59*), с честотата на 
лежане в болница (r = 0,67*), с промяната на начина на живот (r = 
0,76**) и отрицателна статистически значима корелация с 
познанието на болестта, т.е. какво представлява заболяването 
бронхиална астма (r = -,57*). Това означава, че колкото по-детайлна 
представа има човек за заболяването, толкова по-малко ще се 
страхува за живота си. От друга страна, страхът за живота се 
актуализира и повишава, ако диагнозата и прогнозата за развитие 
на заболяването са негативни или болният има много често 
пристъпи на бронхиална астма, което налага той да лежи в болница 
и се отразява неблагоприятно върху начина му на живот, 
ограничавайки социалните му контакти, възможността да спортува 
и отсъствие от учебни занимания или работа. Според мен колкото 
повече знае един човек какво да прави по време на пристъп, би 
трябвало да се страхува по-малко. Резултатите показват обратното 
(табл. 7). Вероятно полученият резултат се дължи на факта, че 
изследваните лица са деца и юноши, като по-голямата част от тях 
не знаят какво да правят по време на пристъп, тъй като от малко 
време имат това заболяване, с лека или средна тежест, т.е. рядко 
имат пристъп на бронхиална астма, който протича тежко и има 
нужда от лекарска намеса. 

С нарастване годините на боледуване от бронхиална астма 
резултатите показват, че нараства познанието за етиологията, 
развитието и прогнозата на болестта.  

При дисперсионен анализ с независима променлива възраст и 
зависими променливи: промяна начина на живот, страх за живота, 
опитност по отношение на заболяването и познание за развитието 
на болестта, както се очакваше възрастта оказва влияние върху 
проявата на четирите зависими дименсии от анкетата. С 
повишаване на възрастта има тенденция да нараства страхът за 
живота (F = 2,72; Sig.of F= 0,01); да се увеличава познанието за 



 36

развитието, прогнозата на болестта (F = 3,36; Sig.of F= 0,01), 
болните да стават по опитни и компетентни да контролират 
симптомите на заболяването (F = 2,01; Sig.of F= 0,23), но в същото 
време всичко това се осъществява на фона на промяна начина им 
на живот (F = 5,06; Sig.of F= 0,04). Оттук мога да направя извода, 
че с възрастта познанието за болестта и начините за редукция на 
пристъпите и контрол над болестта на индивида се повишава, като 
той придобива една зрялост да съобразява трудовата дейност, 
навиците си с изискванията, свързани с болестта, т.е. става по-
дисциплиниран, самоконтролът и себепознанието му нарастват. По 
този начин зависимостта и нуждата от помощ от околните, от 
близките на болните от астма деца и юноши намалява. 

Табл. 7. Корелации между дименсиите в Анкетата 

 О НЖ ПБ РБ страх за 
живота 

О   .87** .73** .71** 
НЖ     .76** 
ПБ .87**   .80** -.57* 
РБ .73**  .80**  .59* 
страх за 
живота 

.71** .76** -.57* .59*  

години Dg.    -.68* -.58*  
БНЖ   .56*   
ЛБ     .67* 

** → р < 0,01; 
* → р < 0,05; 
О – опитност; НЖ- промяна начина на живот; ПБ – познание за болестта;  
РБ – развитие на болестта; БНЖ – влияние на болестта върху начина на 
живот; ЛБ – лежане в болница.. 

Когато независимите променливи са пол и тежест на 
заболяването, се вижда, че оказват модериращо влияние върху 
личностната тревожност (F = 5,96; Sig.of F= 0,03) и страха за 
живота (F = 2,12; Sig.of F= 0,01). Когато заболяването се възприема 
като леко или средно по тежест, се наблюдава тенденцията жените 
да преживяват субективно болестта като по-тежка, отколкото 
мъжете, но когато заболяването е тежка степен, и от двата пола се 
възприема и преживява като такава (т.е. няма разлика), което сочи, 
че двата фактора пол и тежест на заболяването си взаимодействат, 
т.е. има интеракция между тях (табл. 8). Вероятно приписването на 
по-висока тежест на заболяването при жените има форма на 
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защита, която да редуцира нивото им на депресия чрез увеличаване 
на тревожността им. 

Табл. 8. Дисперсионен анализ с независими променливи пол  
и тежест на заболяването и зависима променлива личностна 

тревожност 

Тежест на
 болестта 

Пол 

Средна Тежка 

мъже 37,41 (25) 35,57 (5) 
жени 46,66 (17) 34,68 (3) 

Личностната тревожност има статистически значима 
взаимовръзка (корелация по Спирман) със страха за живота, където 
r= 0,63*; р < 0,05. Можем да очакваме по-тревожните личности или 
с тревожна предиспозиция да се страхуват повече от другите, които 
не са тревожни по принцип.  

Тези резултати потвърждават влиянието на субективното 
възприятие на тежестта на заболяването и познанието за него за 
възникването на емоции и същевременно ни дават отговор как да 
редуцираме тревожността, използвайки познанието чрез 
целенасочена групова работа. 

2.4. Формиращ етап на експеримента 
Формиране на група за социална рехабилитация 
Групата се формира и е начинание за оказване на 

взаимопомощ, самопомощ и споделяне на налични проблеми, в 
случая поставената диагноза бронхиална астма и съпътстващите 
проблеми от социален, здравен, битов и икономически характер. 
Това е съюз на индивиди, които имат потребност един от друг в 
различна степен, в зависимост от личностните характеристики, за 
работа върху сходни проблеми, произхождащи от диагнозата и 
актуалното здравословно състояние в момента. Характерното тук е, 
че това е една система за самопомощ, в която клиентите имат 
потребност един от друг, както и от терапевта. 

Груповата цел бе от съществено значение, когато се определи 
възрастта и състава на групата. Тъй като изборът на участниците бе 
чрез систематично-случаен подбор, в групите бяха включени деца 
и юноши на възраст от 16 до 21 години, от женски и мъжки пол, 
неравномерно разпределени по пол и възраст. Броят на 
участниците в група бе ограничен, като изискването от страна на 
институцията е групата да е малка до 12 – 13 човека, което от своя 
страна е подходящо за изпълнение на груповата цел – подпомагане 
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на реадаптацията, респ. на ресоциализацията на децата и юношите 
с бронхиална астма. 

Решението срещите да се провеждат веднъж месечно бе 
съобразено с факта, че по-дългите паузи помагат на участниците в 
групата да разберат и осъзнаят преживяванията си и наученото по 
време на груповата работа. Два часа продължителност е 
достатъчна, за да се позволи обсъждането на централните теми и 
проблеми в началото на всяка среща и да остане време за 
ефективна работа със специфични индивидуални и групови 
проблеми. Повече от два часа продължителност на груповата 
работа може да се окаже уморителна и за участниците, и за 
водещия. Недостигът на време кара членовете на групата да 
работят по-ефективно по проблемите си. Обемът на възможната 
работа е ограничен, така че трябва да се направи разумен баланс, 
предвиждащ достатъчно време, за да се работи с предполагаемите 
въпроси, което по време на груповата работа не винаги бе 
възможно. 

Групова динамика 
Етапите на развитие на експерименталните групи са следните: 

иницииране на групата, конфликт и конфронтация, развитие на 
кохезия, продуктивност и прекратяване.  

Първият етап на развитие на групата съвпада с първата групова 
среща. Имайки предвид първоначалната, индивидуална среща с 
всеки един от участниците и получените резултати от 
въпросниците за самооценка и анкетата, се вижда, че повечето от 
участниците на бъдещите групи имат повишено ниво на ситуативна 
и личностна тревожност по Спилбъргър, повишено ниво на 
тревожност и страх по Дж. Тейлър, особено явно изразени при 
момичетата. 

Личностните характеристики, в комбинация с демографските 
променливи оказват влияние на поведението на индивидите в 
групата. Чертите на характера определят тенденцията или 
предварителната нагласа към определено поведение в различни 
ситуации. Изследването на личностните характеристики чрез 
въпросника за самооценка на Гийсен очерта психосоциалния 
профил на участниците в групите, където приблизително във 
всички групи, с малки вариации процентите са следните: 52% от 
респондентите са с повишени стойности по скалата “Социален 
резонанс”, 44% с нисък самоконтрол, 38% с подчертана 
доминантност в отношенията си и 30% са интровертни. 

Направеният психосоциален профил на изследваните лица 
показа евентуалните възможни проблеми, които могат да възникнат 
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при групова работа, както и потенциала, с който разполага дадената 
група. Въпреки че влиянието на който и да е тип личностна 
променлива може да е относително слабо, понякога може сериозно 
да повлияе интерперсоналното взаимодействие. Например очаквах, 
че доминантната личност ще се опитва да налага мнението си, да се 
стреми към лидерската позиция, като по този начин може да 
ограничи склонността на останалите към откритост и емоционални 
и/или негативни реакции. Наличието на нисък самоконтрол очерта 
евентуални проблеми с дисциплината и спазването на груповите 
правила. Повишената социална потентност може да доведе до 
комформност, поради желанието на участниците да продължават да 
са социално приети и привлекателни и по този начин да се 
ограничи спонтанността на реакциите и изказванията им. 
Интровертността като личностна характеристика може да е 
предиктор за затруднения в осъществяването на междуличностна 
комуникация. Затова при организиране на формиращия 
експеримент имахме предвид резултатите от констатиращия 
етап на експеримента. 

За мен приключването особено на първата група предизвика 
много тъга, тъй като това беше първата група за социална 
рехабилитация в моята практика. По време на работата с нея 
чувствах несигурност, питах се правилно ли е това, което правя, ще 
успеем ли да изпълним груповата цел и да оправдаем формирането 
на подобна група. В същото време изпитах и удовлетворение, 
когато групата показа, че има нужда от мен и е готова да работим 
съвместно.  

2.5. Контролен етап на експеримента 
2.5.1. Сравнение на резултатите от входа и изхода на 

експеримента 
За проследяване динамиката на емоционалното състояние на 

болните от астма деца и юноши бе използван Въпросника за 
ситуативна тревожност на Ч. Спилбъргър. 

Получените резултати показаха следното:  
● S14 – 15,4% от изследваните лица имат много завишени 

стойности по този показател (фиг. 7), което говори за наличието на 
тревожност, свързана с актуалната ситуация “контролен преглед в 
болнично заведение” и очакване на резултатите и становището на 
лекуващия лекар за хода и прогнозата на заболяването. Вероятно 
това са и лицата, които имат тревожна предиспозиция като 
личностна характеристика; 
                                                 
4 S1 – ситуативна тревожност преди групова работа 
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● S25 – 46,2% от респондентите са със стойности много над 
нормата (фиг. 8), което може да се дължи на страх от неизвестното, 
непознатото или повишената тревожност да служи като защитен 
механизъм преди първа групова среща, поради чувството на 
известна степен на дезориентация по отношение на това как ще 
изглеждат в очите на другите, какво ще си помислят за него, т.е. 
страх от провал; 

 

Фиг. 7. Процентно разпределение на резултатите за ситуативна 
тревожност по Ч. Спилбъргър преди групова работа 

  

● S36 – само 7,7% от изследваните лица имат висока 
ситуативна тревожност (фиг. 9) и това говори за ефективността на 
груповата работа в резултат на получената информация за 
заболяването; за съпътстващите го емоции, чувства, подпомагащи 
себеопознаването; за начините и способите за реагиране при 
пристъп, т.е. как да си окаже самопомощ човек или да потърси 
такава от друг. 

 

 

 

                                                 
5 S2 – ситуативна тревожност преди първа групова среща. 
6 S3 – ситуативна тревожност един месец след края на групова работа. 

Под 

В норма 

Над 

15,4

15,4

 68,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ситуативна тревожност
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Фиг. 8. Процентно разпределение на резултатите за ситуативна 
тревожност по Ч. Спилбъргър  

Ситуативна тревожност преди първа групова 
среща

в норма
53,80

над 
нормата

46,20
%

 
Фиг. 9. Процентно разпределение на резултатите за ситуативна 

тревожност по Ч. Спилбъргър 

Ситуативна тревожност един месец след 
групова работа

под 
норма

в норма

над норма

38,5%

53,8%

7,7%

 
Всичко това е осигурило голямо и разнообразно количество 

ресурси за справяне за участниците в групите. Повишената 
тревожност при някои от тях може да е следствие на последвали 
груповата работа чести пристъпи на астма, свързани с 
неблагоприятна прогноза или чувство за провал. Също така това 
може и да са лицата с повишени стойности за личностна 
тревожност. 

В периода един месец след приключване на групова работа се 
запазва тенденцията жените да са по-тревожни от мъжете (табл. 9). 
При зависима променлива ситуативна тревожност (S1) и 
независима променлива пол (резултатите са получени чрез 
използването на дисперсионен анализ) бяха получени следните 
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резултати: Ситуативната тревожност при жените е значително по-
висока (Х = 44,50; SD = 13,01), отколкото тази на мъжете (Х = 
39,00; SD = 9,92) по време на предварителната среща и в началото 
на първата групова сесия. Това е очаквано и напълно разбираемо, 
тъй като самата ситуация е свързана с голямо напрежение, поради 
неопитност и субективно възприемане на ситуацията като 
заплашваща или застрашаваща личността и самооценката на 
участниците в групата. 

Сравнявайки отговорите на въпросите от Анкетата и 
ситуативната тревожност преди и след групова работа, се забелязва 
тенденцията болните деца и юноши да са по-информирани за 
развитието на своето заболяване като х (ср. стойност) за S1= 40,7; 
SD = 6,6; за S3 х = 35,0, а SD = 3,1. 

На въпроса “Страхувате ли се за живота си” преди групова 
работа 61,5% от респондентите са отговорили с “определено ме е 
страх”; 30,8% са казали “в известна степен” и само 7,7% – “не”. 
След групова работа на базата на познанието как да се реагира при 
пристъп на бронхиална астма, болните деца и юноши имат 
усещането за по-голям контрол над болестта и разбирането, че 
чувствата и усещанията, които съпровождат тези пристъпи, не са 
нещо срамно, а са нещо естествено.  

Табл. 9. Средна стойност (x), стандартно отклонение (SD) при 
зависими променливи S1, S2и S3 и независима променлива пол 

S1 S2 S3 Пол 
х SD х SD х SD 

мъже 39,00           
9,92 

52,40        
13,35 

32,80          
6,05 

жени 44,50         
13,01 

56,50        
11,38 

37,25        
13,49 

S1 – ситуативна тревожност преди групова работа; 
S2 – ситуативна тревожност преди първа групова среща; 
S3 – ситуативна тревожност един месец след групова работа. 

Ситуативната тревожност един месец след групова работа има 
положителна, статистически значима корелация (по Спирман) с 
личностната тревожност (SL), със ситуативната тревожност преди 
групова работа (S1) и със ситуативната тревожност преди първа 
групова среща (S2) – табл. 10. S1 е положително взаимосвързана с 
манифестно изразената тревожност и страх по Дж. Тейлър (r = 
0,58*). 

Тези резултати показват, че вероятно личностите с повишена 
тревожност, като личностна предиспозиция, ще отговарят с по-
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голямо нарастване в интензивността на ситуативната тревожност в 
ситуации, объркващи привичните междуличностни отношения и 
заплашващи положителната самооценка на индивида. 

Табл. 10. Корелации между дименсиите S1, S2, S3, SL  
и тревожността по Тейлър (А) 

 S1 S2 SL A 
S1    0,58* 
S3 0,84** 0, 92** 0,57*  

** → р < 0,01; 
* → р < 0,05. 

2.5.2. Факторен модел на психологическите промени при 
болни с бронхиална астма 

За факторния анализ на взаимовръзките между скалите от 
Гийсен теста, Въпросник за личностна и ситуативна тревожност на 
Ч. Спилбъргър и Въпросник за манифестно изразена тревожност и 
страх на Дж. Тейлър са използвани емпиричните резултати, 
получени от изследваните лица преди работа в група за социална 
рехабилитация, чрез процедурата на главни компоненти с ротация 
на факторите (Varimax with Kaiser Normalization). 

Факторният модел е с надеждност по Kaiser-Meyer-Olkin, равна 
на 0,52, което е добър резултат за практически цели. 

По критерия за намаляване броя на факторите, които 
представят данните в обобщен вид, са изведени три фактора към 
представения по-долу факторен модел (табл. 11). 

Четири от скалите участват само в един фактор. Те се отнасят 
до променливите с най-голяма тежест във факторите. Също така 
четири от скалите участват в два фактора, а една скала участва в 
три фактора (табл. 11). Скалите с участия в два или три фактора 
осъществяват връзката между критерии и показатели от 
използваните три методики по посока: емоционално състояние в 
момента, способност за изграждане на емоционални социални 
контакти, способност за контакти на базата на доверието към 
околните и основно настроение (биотонус), като социално-
психологическа характеристика на личността. 

Следователно: факторният анализ ни дава възможност да 
конструираме трифакторен модел на психологическите промени 
при болни с бронхиална астма. 

● Факторите със самостоятелна значимост са следните: 
“Емоционално състояние” (изграден от скалите: “Личностна 
тревожност”; “Ситуативна тревожност” и “Манифестна тревожност 
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и страх”) – като предиспозиция за тревожно реагиране – фактор 2; 
“Доминантност или подчиненост” (изграден от скалите: 
“Доминантност”; “Интерпсихичен контрол” и “Основно 
настроение”), като характеристики на личността, взаимно 
обусловени с и от интерперсоналните взаимоотношения – фактор 
1. 

● Наличието на самостоятелен свързващ Фактор 37 – “Мост 
(връзка) 1” с допълнително название “способност за изграждане 
на емоционални социални контакти, породени от наличието на 
доверие или недоверие към околните и зависещо от основното 
настроение на личността”. 

● Наличието на свързващ фактор дава количествен израз на 
очакваните от нас взаимовръзки между критериите и показателите, 
измервани с Гийсен теста за диагностика на личностни черти, 
формиращи някои по-типични социално-психологически 
особености на личността и показателите за изследване при работа в 
група, при което дава възможност да се изгради профил на 
личността, които очертават заложените тенденции за клинично-
психологически поведенчески прояви. 

Табл. 11. Факторен модел на психологическите промени  
при болни с бронхиална астма 

Фактор1 Фактор 2 Фактор3  
Факторно 
тегло 

Факторно 
тегло 

Факторно 
тегло 

h² 

СР   -.66 .42 
Д .85   .73 
ИК .60 -.19  .40 
ОН .76 .15 .24 .65 
СК .15  .82 .70 
СП .19  .75 .60 
МТ  .69  .48 
СТ -.29 .74  .63 
ЛТ  .84  .71 
% обяснена вариация 20,04 19,89 19,54  
% с натрупване 20,04 39,93 59,48  
СР - социален резонанс; Д - доминантност; ИК - интерпсихичен контрол; 
ОН - основно настроение; СК - способност за контакти; СП - социална 
потентност; МТ - манифестна тревожност и страх по Дж. Тейлър; СТ - 
ситуативна тревожност по Ч. Спилбъргър и ЛТ - личностова тревожност по Ч. 
Спилбъргър.  
                                                 
7 – изграден от Скалите: “Способност за контакти” и “Социална потентност”. 
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ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основни изводи и обобщения 

Въз основа на получените резултати и тяхната интерпретация 
бяха направени следните основни изводи, които доказват 
формулираните в постановката на изследването хипотези: 

1. Повече от една трета от болните с бронхиална астма са с 
тенденция към високо ниво на ситуативна тревожност, т.е. те са 
предразположени към различни по същност и степен на изразеност 
дезадаптивни реакции и състояния, при заплашващи самооценката 
ситуации. 

Справянето с негативните емоции на тревожността, свързани с 
повишена възбуда на очакване, изисква засилване на адаптивните 
способности, но те са намалени поради повишена възбуда. Тези 
резултати потвърждават изказаната хипотеза, че една част от 
децата и юношите с бронхиална астма са емоционално и физически 
зависими от обкръжаващата ги среда, като същевременно са с 
намалена адаптивност. 

2. Почти половината от изследваните болни с бронхиална 
астма са с тенденция към високо ниво на манифестно изразена 
тревожност и страх по Дж. Тейлър, т.е. те са предразположени към 
различни по същност и степен на изразеност афективно-тревожни 
реакции и състояния. Така също показва и лабилност на 
вегетативната нервна система при заплашващи ситуации. Това 
може да стане предиспозиция за развитието на паническа реакция 
при симптоми, които пациентът субективно възприема като 
заплашващи живота му, което подкрепя изказаната първа хипотеза. 

3. Получените резултати показват, че вероятно личностите с 
повишена тревожност, като личностна предиспозиция, ще 
отговарят с по-голямо нарастване в интензивността на 
ситуативната тревожност в ситуации, объркващи привичните 
междуличностни отношения и заплашващи положителната 
самооценка на индивида. 

4. Личностната предразположеност за тревожно реагиране в 
различни ситуации зависи от актуалната, ситуативната тревожност, 
от субективното и преживяване, свързано с опита по отношение на 
минал психичен стрес и лабилността на вегетативната нервна 
система. 

5. Резултатите от изследването доказват, че дори и да не влияят 
непосредствено хроничните заболявания като астмата върху 
психическото развитие на децата и юношите, то те задължително 
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влияят върху качеството и начина им на живот, и така, по този 
начин и върху тяхната активност и взаимодействие в социалната 
им среда. 

6. В психо-социалния профил на болните от астма деца и 
юноши преобладава позитивният социален резонанс, нисък 
самоконтрол, доминантност в междуличностните 
взаимоотношения, интровертност (затвореност в себе си) и 
хипоманийните характеристики на личността: 

● Доминантният тип личност има авторитарни 
взаимоотношения с околните. Наблюдаваният стремеж за 
доминиране в междуличностните взаимоотношения пречи да се 
изгради система от вътрешногрупови и вътрешноучилищни 
правила, на които детето или юношата трябва да се подчинява. В 
резултат на това се наблюдават прояви на недисциплинираност, 
неспазване на училищните или работните норми и правила, а това 
от своя страна е дезадаптивно поведение; 

● Повечето от отговорите на изследваните лица по скалата 
“Социален резонанс” сочат наличието на позитивен социален 
резонанс. Вероятно това се дължи на незначителната промяна на 
начина на живот, поради наличието на преобладаваща лека степен 
на диагнозата бронхиална астма и относително краткия период на 
боледуване. По продължителното боледуване би могло да доведе 
до нарушение на социализацията им, т.е. ако болните от астма деца 
и юноши субективно или обективно се почувстват неуверени в 
своята привлекателност, недостатъчно признати или зачетени от 
референтната група, това понижава самочувствието им и нарушава 
комуникацията им с околните, което прави трудна социалната им 
адаптация; 

● Тенденцията към интровертност като психо-социална 
характеристика на личността при болни с бронхиална астма се 
явява в голяма степен неблагоприятна по отношение на прогнозата 
и спомага за по-тежкото протичане на заболяването; 

● Почти половината изследвани лица се характеризират с 
понижен самоконтрол в сравнение с нормата. Контролните 
механизми, които болните с бронхиална астма изграждат в 
социалното си развитие и които имат важно значение при 
междуличностните взаимодействия, са обусловени от нагонния 
характер. Чрез целенасочена групова работа, използвайки 
конфронтацията и убеждението, може да се предизвикат 
ирационалните убеждения, свързани с болестта бронхиална астма и 
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да се помогне на болните деца и юноши да развият рационална 
система от убеждения; 

● Като компенсаторен механизъм на промените на околната 
среда и собственото тяло са по-ниските стойности по скалата 
“Основно настроение или биотонус”, което поставя тези индивиди 
в полюса на хипоманийния тип личност.  

7. Един месец след края на груповата работа само 7,7% от 
изследваните лица имат висока ситуативна тревожност, което 
говори за ефективността на груповата работа, в резултат на 
получената информация за заболяването; за съпътстващите го 
емоции, чувства, подпомагащи себеопознаването; за начините и 
способите за реагиране при пристъп, т.е. как да си окаже 
самопомощ човек или да потърси такава от друг. 

8. След групова работа на базата на познанието как да се 
реагира при пристъп на бронхиална астма, болните деца и юноши 
имат усещането за по-голям контрол над болестта и разбирането, че 
чувствата и усещанията, които съпровождат тези пристъпи не са 
нещо срамно, а са нещо естествено.  

9. Едно от важните заключения по време на груповите срещи 
бе, че за процеса на социална рехабилитация и здравословно 
стабилизиране е необходимо активното сътрудничество на болните 
деца и юноши като спазват предписаното им лечение и променят 
начина си на живот, съобразно изискванията, свързани с болестта. 

10. „Научаването” на участниците в групата открито да 
изразяват чувствата и притесненията си по време на груповата 
работа им помага да не се страхуват от околния свят и да не се 
изолират от социалната среда, като избягват комуникацията с 
останалите, здрави деца.  

11. Работата в група за социална рехабилитация е целенасочена 
по посока подобряване на емоционалното състояние на децата и 
юношите с бронхиална астма, чрез целенасочен групов процес по 
време, на който се редуцира разликата между реалност и 
субективни очаквания. 

12. Преходният период от детство към юношество и зрялост е 
свързан с противоречието между своеобразната амбивалентност на 
емоционалния живот и интелектуалната ориентация към вътрешни 
ценности. “Чувството за отговорност” по време на юношеството е 
синтез от две тенденции – доминантност и отзивчивост и това 
трябва да се отчита при организиране на груповата работа. 
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13. Социалната рехабилитация предоставя оптимизъм и 
надежда, при оказване на съдействие, в случая на болните от астма 
деца и юноши да започнат по-добър начин на живот чрез 
овладяването на нов социален опит, овладяване на новите 
изисквания на средата, свързани със заболяването, за качествено 
нова личностна и професионална изява на личността.  

Заключение 

Настоящата дисертационна работа имаше за цел да представи 
изследванията, свързани с диагностика и ресоциализация на деца и 
юноши с психосоматични проблеми. Избраната тема на 
дисертацията е значима както от научно-теоретична гледна точка, 
така и от приложно-практическа такава, защото бронхиалната 
астма в обхванатата възрастова популация представлява сериозен 
медицински, социален и психологичен проблем. Резултатите от 
направеното емпирично изследване сочат, че в профила на болните 
от астма деца и юноши голямо място заемат тревожните, страхови 
характеристики на личността. Важно е да се отбележи 
себепрезентирането на изследваните лица като социално 
привлекателни и приети, но в същото време с нисък себеконтрол и 
с подчертана доминантност в отношенията си и тенденция към 
интровертност (затваряне в себе си). Това е така, защото 
съзнанието за здраве се изразява феноменологично в преживяване 
на сигурност, докато болестта е построена от страдание и от 
изживяване на слабост. Диагнозата бронхиална астма, нейното 
осъзнаване води до събуждане на телесното Аз, оказващо влияние 
върху мисленето и субективното възприятие на света, свързано с 
усещането за заплаха живота на индивида и очакване на следващия 
пристъп на болестта. От своя страна това предизвиква в тези болни 
несигурност, неувереност, отдръпване от социалния живот и 
затваряне в себе си. Болестта предизвиква опасения, загриженост и 
страх, като страхуващите се от болестта личности непрекъснато 
насочват вниманието си към нея. Целият им вътрешен мир е 
изпълнен с мисли около същността на заболяването и 
усложненията му. Те очакват да се случи всеки момент нещо лошо. 
Непрекъснато анализират всички усещания в тялото си. Във всеки 
нов симптом виждат наближаваща опасност. При тези болни в 
подобно състояние страховата напрегнатост ги кара да искат все 
повече внимание. 

Избраният и изпробван метод за работа с деца и юноши, с 
психосоматични проблеми бе групова работа за социална 
рехабилитация. Този метод се оказа подходящ, защото 
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използваните в него техники бяха съобразени с личностните 
особености и емоционалното състояние на болните от бронхиална 
астма деца и юноши. По време на групова работа участниците в 
групите бяха насърчавани открито да изразяват чувствата си, за да 
могат по-лесно продължат напред и субективно да се почувстват 
здрави. Изхождаше се от разбирането, че ако човек е в състояние да 
се изправи пред болестта спокойно, вместо със страх, тя се 
превръща от разрушителен стрес в предизвикателство. 
Насърчаването на изразяването на чувствата и признаване на 
усещанията, свързани със заболяването, от своя страна помага за 
приемането му и дава възможност на болните деца и юноши да 
започнат да търсят алтернативи за справяне с проблемите, 
породени от него. Чрез споделянето на емоциите те откриха нови 
чувства и усещания, които им помогнаха да развият способността 
им да разговарят помежду си или с други значими за тях хора за 
нещата, които ги тревожат, като по този начин нарасна 
възможността да намират подкрепа и решение на някои проблеми. 
По време на груповата работа научиха, че те са тези, които имат 
властта на кой, колко да споделят и какво. Индиректно стремежът 
ми бе да им покажа, че контролът над живота им е в техните ръце, 
че не са изгубили напълно контрол над живота си, че могат да се 
справят сами, че носят отговорност за мислите, чувствата и 
поведението си и не трябва да чакат единствено помощ от другите, 
а да си помогнат и сами. 

Оказа се, че груповите членове първоначално са смятали 
груповата работа за странна и неподходяща и са имали много 
предубеждения за ползата от нея. Това е така, тъй като до този 
момент основен източник на подкрепа за тях е било семейството и 
приятелите им и споделянето на проблеми, чувства пред непознати 
е било много трудно и необичайно. Изказаха се мнения, че в 
България е подходящо да има групи, които дават знания и 
обменяне на информация по определени проблеми, а споделянето 
на преживяванията да е само по желание и когато човек иска (тук 
прозира страхът от себеразкриването и излизането на повърхността 
на реалния, “истинския” Аз). Изказаха се опасения, че в края на 
тези групи участниците още не са напълно готови да приемат 
своето заболяване или пък не са придобили достатъчно увереност, 
че могат да се справят сами с проблемите си. Във всички 
изказвания прозираше страхът, че няма да намерят такава среда, в 
която да се чувстват подкрепени, разбрани и най-важното да не се 
чувстват самотни. Това, от една страна, говори, че 
продължителността на груповата работа е недостатъчна. От друга 
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страна, наличието на Интернет форуми за споделяне на такъв род 
проблеми показва, че проблемът не е в липсата на намиране и 
споделяне на информация за проблемите, съпътстващи това 
заболяване, а в липсата на “живата”, реалната връзка и 
комуникация между хората, която дава топлина и съпричастност. 

Психопрофилактиката, социално-педагогическата групова 
работа трябва да бъдат включени в лечението на болните, особено в 
началото на заболяването, след поставяне на диагнозата, когато 
тревожността е най-силно изявена, поради липсата на информация 
за заболяването, емоционална нестабилност, липсата на опит и 
стратегии за справяне с проблемите, произхождащи от болестта. 
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ТЕОРЕТИЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

1. Пълно и актуално обосноваване на смисъла от изследване в 
областта на диагностиката и ресоциализацията на деца и юноши с 
бронхиална астма поради това, че бронхиалната астма в 
обхванатата възрастова популация представлява сериозен 
медицински, социален и психологичен проблем. 

2. Направен е комплексен анализ на емоционално състояние и 
личностни особености, като вътрешни предпоставки, формирани на 
преморбидно равнище и интензифицирани под влияние на 
заболяването бронхиална астма при деца и юноши. 

3. Особеностите на прехода от детство към юношество на 
болните от астма са разгледани в един практически неизследван в 
България досега, но много важен поведенчески аспект – 
възможността да се въздейства освен терапевтично и 
превъзпитателно в процеса на ресоциализация на болните от астма. 

4. На базата на експериментално изследване статистически се 
доказа ролята на работата в група за социална рехабилитация на 
деца и юноши с бронхиална астма за успешното адаптиране към 
променените условия на средата и редуциране на тревожността им, 
свързана със заболяването. 

5. За първи път в България е направен факторен модел на 
психологическите промени при болни с бронхиална астма.  

6. Поставен е пред педагогическата, психологическата и 
медицинска практика и теория въпросът за съвместната работа на 
специалисти от тези области в етапа след поставяне на диагноза 
бронхиална астма, за справяне с проблемите, породени от болестта 
и рефлектиращи върху процеса на социализациия на 
подрастващите. 
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