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ВЪВЕДЕНИЕ

В днешния динамичен свят на стремително развиващи се информационни 
и комуникационни технологии, на все по-нарастващ процес на глобализация и 
международна миграция, темата за културното многообразие и необходимостта 
от междукултурно сътрудничество е широко застъпена. Обект на все по-голям 
интерес  през последните години  е  и връзката  между културните  различия и 
преживявания  професионален  стрес,  особено  при  организации  от 
мултикултурален  тип,  формирани  при  сливанията  и  поглъщанията  на 
компании, при  интернационализацията и транснационализацията на бизнеса и 
производството. 

Освен  постоянната  несигурност  на  работното  място,  породена  от 
световната  икономическа  криза,  съвременните  източници  на  професионален 
стрес  включват  и  непрекъснато  нарастващото  културно  многообразие  на 
работната  сила  и  на  средата,  в  която  функционират  организациите.  Често 
междукултурните различия стават причина за комуникационни затруднения и 
конфликти, водят до повишено текучество в организацията и компрометиране 
на лоялността и привързаността към нея. От друга страна, те могат да  бъдат 
източник  на  иновации и  креативност в  условията  на  глобалната  икономика, 
благодарение на различните културни перспективи, които съчетават в себе си. 
Ключова роля в това отношение има ефективното управление на културното 
многообразие  в  организациите,  насочено  към  преодоляване  на  расизма, 
сексизма  и  другите  форми  на  дискриминация  на  работното  място,  към 
взаимното зачитане и приемане на различията,  и към постигането на висока 
степен  на  мултикултурализъм  чрез  стратегиите  на  приспособяване  и 
акултурация.

Предмет  на  анализ  в  настоящата  дисертация  е  връзката  между 
професионалния стрес,  културата и поведенческите модели на акултурация и 
копинг. Основната цел, която се преследва в теоретичен и емпиричен план, е 
свързана  с  проучването  на  взаимодействието  между  възприемания  стрес  на 
работното  място,  културалната  дистанция,  възприетата  подкрепа  и 
мултикултурализма  в  организацията,  както  и  стратегиите  на  копинг  и 
акултурация.  Основанията за избор на тази тема се коренят в убедеността, че 
това е изключително сериозен и актуален за съвременното общество проблем в 
регионален и международен план, предвид все по-задълбочаващата се криза във 
всички аспекти на човешкия живот и новите предизвикателства, пред които се 
изправя съвременната организация.

П ъ р в а   г л а в а

ОРГАНИЗАЦИЯТА ОТ МУЛТИКУЛТУРАЛЕН ТИП – 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТ

1. Глобализация и организационна промяна
В съвременните условия на глобализация и технологични иновации пред 

организациите  се  откриват  все  повече  възможности  за  разширяване  на 
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дейността извън националните граници и спечелване на глобална клиентела. 
Контактът с множество различни култури става все по-непосредствен и поставя 
нови  предизвикателства,  свързани  с  необходимостта  от  преосмисляне  на 
досегашните  концепции  и  въвеждане  на  управленски  и  организационни 
практики, съобразени с промените. Повишава се културното многообразие на 
работната  сила,  което,  от  една  страна,  води  до  значителни  конфликти  и 
комуникационни  затруднения,  до  по-слаба  идентификация  с  организацията 
(Shapiro et al., 2002; по Krumov & Larsen, 2011) и понижаване на ефективността 
на  труда,  но,  от  друга  страна,  може  да  бъде  и  източник  на  креативност, 
иновация и предимство в една глобална икономика.  Това дава основание за 
насочване  на  управленските  и  организационните  практики  по-скоро  към 
приемане  на  различията,  отколкото  към  опити  за  тяхното  асимилиране,  и 
подхранва убеждението за успешна и ефективна реализация на организациите 
от мултикултурален тип.

2. Психологически особености на организацията от мултикултурален 
тип

Динамичното  взаимодействие  между  процесите  на  глобализация  и 
локализация е една от основните отличителни особености на организациите от 
мултикултурален тип. В зависимост от съотношението им на организационно 
равнище  в  научната  литература  се  разграничават  четири  основни  типа 
организации  –  интернационална,  мултинационална,  глобална и 
транснационална (Bartlett & Ghoshal,  2002), които в определен смисъл могат да 
бъдат разглеждани и като все по-комплексни етапи, характеризиращи процеса 
на преминаване от локална организация към глобална корпорация (Derryberry, 
1999).

Една от основните характеристики на организацията от мултикултурален 
тип е наличието на голямо културно многообразие на индивидуално, групово и 
организационно ниво,  което може да  носи както много ползи,  така  и  много 
предизвикателства.  Това  поражда  необходимостта  от  поставяне  на 
управлението  на  културните  различия  сред  приоритетите  на  днешната 
организация и придвижването по посока на мултикултурализма, изразяващ се 
в преодоляване на расизма,  сексизма и другите форми на дискриминация на 
работното място и взаимно зачитане и приемане на различията. В зависимост от 
нивото на мултикултурализъм се разглеждат три основни типа организация – 
монокултурална (монолитна),  не-дискриминационна (плурална)  и 
мултикултурална организация  (Jackson  & Hardiman,  1981;  Cox,  1991,  2001; 
Konopaske & Ivancevich, 2003; Konopaske, Ivancevich & Matteson, 2007; Vaughn, 
2010).  Мултикултуралните  организации  възприемат  многообразието  като 
предимство, оценяват приноса на своите членове с различен културен произход 
и  промотират  структури,  практики  и  политики,  подкрепящи 
мултикултурализма (Sue, Sue & Wiley, 2003).

3. Междукултурни различия и организационна култура
От  особено  внимание  и  задълбочено  изучаване  в  междукултурна 

перспектива се нуждае и организационната култура. Както е известно, тя е един 
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от основните фактори  за  ефективно  управление  и постигане на баланс между 
необходимостта от стабилност на организациите и  потребността от по-висока 
гъвкавост и адаптивност спрямо променящия се икономически, политически и 
социокултурен контекст на външната среда. 

Различните дефиниции на организационната култура се обединяват около 
основните  нейни компоненти:  символи,  норми и  ценности (Илиева,  2006a; 
Джонев, 2000), които се проявяват,  съответно, на повърхностно, междинно и 
по-дълбинно равнище и  се  намират  във  взаимосвързаност  и  взаимодействие 
помежду си (Schein,  1992; Kotter  & Hesket,  1992; Oden,  1997; Джонев,  2000; 
Хофстеде,  2001;  Илиева,  2006a).  Типовете  организационна  култура  и 
различията  между  тях  се  обуславят  както  от  организационните  ценности 
(Илиева, 2009), свързани до голяма степен с характера на дейността и отрасъла, 
така  и  от  специфичните  индивидуални културни  особености  на членовете и 
основателите на организацията, от тяхната национална принадлежност (Паунов, 
2006,  2007).  Според редица  изследвания  (Тромпенаарс  и  Хампдън-Търнър, 
1995,  2004; Хофстеде,  2001; Хофстеде,  Пидърсън и Хофстеде,  2004; Илиева, 
2006a; Давидков, 2009), в общия случай националните ценности се явяват като 
по-силен фактор при формиране спецификата на организационната култура. В 
научната  литература  съществува  голямо  разнообразие  от  модели  за 
класифициране и оценка на организационната култура въз основа на различни 
организационни (Ernest, 1985; Schneider, 1994; Handy, 1999; Cameron & Quinn, 
1999;  Deal & Kennedy, 2000; Sonnenfeld, 2000; по Карабельова, 2004; Hofstede, 
1994; Тромпенаарс и Хампдън-Търнър, 2004) и национални ценности (Hofstede, 
1980;  Hofstede  & Bond,  1988;  Nedd,  1989;  Lachman,  Nedd  &  Hinings,  1994; 
Triandis,  1995;  Хофстеде,  2001;  Хофстеде,  Пидърсън  и  Хофстеде,  2004; 
Schwartz, 1992, 1994, 1999; Schwartz & Bardi,  2001; Тромпенаарс и Хампдън-
Търнър, 2004). 

В т о р а   г л а в а

МЕЖДУКУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ И ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТ МУЛТИКУЛТУРАЛЕН ТИП

1. Понятие за стрес – психологически анализ.
 Един от първите модели, предложен от Кенън (Cannon, 1932; по Cooper & 
Dewe, 2004), представя стреса като отговор на външна заплаха,  изразяващ се 
преди всичко във физиологични промени, позволяващи на индивида да избегне 
източника на стрес или да се бори с него. По-късно Селие го разглежда като 
неспецифични промени, наричани общ адаптационен синдром, състоящ се от 
три  фази  (тревога,  съпротива  и  изтощение),  които  са  предизвикани  от 
действащите върху организма стресори (Селие, 1982). Постепенно акцентът се 
измества  от  физиологичните  към  психологичните  измерения  на  стреса  и 
когнитивният  подход  на  неговото  обяснение  добива  все  по-голяма 
популярност. Транзакционната теория на Лазарус (Lazarus, 1966; по Русинова-
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Христова  и  Карастоянов,  2000)  определя  стреса  като  взаимодействие  между 
личността и средата чрез когнитивните процеси на възприемане на средата като 
опасна (първична оценка) или надхвърляща личностните ресурси за справяне 
(вторична оценка) и чрез самия процес на справяне със стреса (копинг). Той 
разпределя  основните  конструкти,  позволяващи  по-цялостен  анализ  на 
стресовия  процес,  в  три  категории  -  предшестващи променливи  (стресори),  
променливи  на  медиаторния  процес  и изходни  променливи (Lazarus,  1994). 
Групата  на  стресорите  включва  стресогенните  личностни  характеристики  и 
условия на средата (Holmes &  Rahe,  1967; Еvans  & Cohen,  1987,  2004).  Към 
групата на медиаторните променливи се отнасят копинг стратегиите (пасивни 
или  активни)  (Lazarus,  1984;  по  Русинова-Христова  и  Карастоянов,  2000)  и 
социалната подкрепа (House, 1981; Sarason, Sarason & Pierce, 1990). А ефектите 
от  стреса  обхващат  неговите  непосредствени и  дълготрайни последици, 
свързани  със  соматичното  здраве,  психичното  благополучие  и  социалното 
функциониране.

2.  Професионалният  стрес  –  основен проблем  на  съвременната  
организация.
Стресът  в  организациите  е  широко  разпространено  явление  със 

значителни  практически,  икономически  и  здравословни  последици.  Един  от 
най-популярните модели на професионалния стрес, създаден от Купър (Cooper, 
1985),  разглежда  взаимодействието  между  основните  му  компоненти: 
източници на напрежение в труда, характеристики на преживяващия стреса  
индивид, копинг стратегии  и последствия от професионалния стрес. Според 
него  основните  източници  на  професионален  стрес  са:  факторите, 
вътрешноприсъщи  на  работата;  ролята  на  ръководителя;  кариерата  и 
постиженията;  организационната  структура  и  психосоциалния  климат; 
взаимодействието  „работа-семейство“.  Към  личностните  характеристики, 
опосредстващи въздействието му, Купър отнася поведението тип А и локуса на 
контрол, както и определени демографски характеристики, като възраст, пол, 
социален статус и др. Стратегиите за справяне с професионалния стрес също се 
обуславят  от  индивидуалните  характеристики  на  личността  и  включват 
социалната  подкрепа,  стратегическото  реорганизиране  на  работата, 
рационалния подход за справяне със стреса, разпределението на времето и др. 
А  последиците  от  професионалния  стрес,  засягащи  както  индивида,  така  и 
организацията,  се  свеждат  до  увеличаване  на  текучеството  и  безпричинните 
отсъствия,  влошаване  ефективността  на  работата  и  професионалната  етика 
(Русинова и Василева, 1995).

Съществените  промени,  свързани  с  глобализацията  и  непрекъснатите 
технологични  иновации,  с  културното  многообразие  на  работната  сила и 
потребността  от  все  по-нови  и  по-различни  умения  и  квалификации,  стават 
основание  за  добавяне  на  нови  характеристики  към  днешните  стресогенни 
условия  на  работното място,  сред  които попадат  и по-широките  социални 
фактори,  като  икономическата  несигурност  или  криза,  политическата 
нестабилност  и  постоянната  промяна  на  технологиите  (Garst  et al.,  2000), 
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трансферa на работни места в чужбина, нарастващата емиграция и т.н. Палмър, 
Купър и Томас (Palmer, Cooper & Thomas, 2001, 2004) обобщават голяма част от 
съвременните  модели  и  изследвания  на  професионалния  стрес  и  добавят 
културата към  основните  категории  потенциални  стресори  (изисквания,  
контрол,  взаимоотношения,  промяна,  роля,  подкрепа)  която,  под  една  или 
друга форма, в различна степен и аспект, се проявява във всяка от тях. 

 3. Междукултурни различия и стрес
Културата  повлиява  преживяването  на  стрес  в  няколко   насоки  –  по 

отношение  на  стресорите,  на  оценката  на  събитието  като  стресиращо  и  на 
избора на копинг стратегии (Aldwin, 2003;  Wong,  Wong & Lonner, 2006). Още 
през  миналия век  психологическият  стрес  се  разглежда от  перспективата  на 
културните различия  (Hallowell, 1955; Guthrie, 1965;  Singer, 1965; по  Blue & 
Blue, 1980) и се обозначава като културален стрес или „културен шок“ (Oberg, 
1960;  по  Pedersen,  1995).  Това  понятие  описва  тревожността,  възникваща  в 
ситуация на крос-културен преход и среща с нова култура, поради липсата на 
познати  правила  и  норми,  които  да  направляват  поведението  и  социалното 
взаимодействие  на  инидивида.  За  разлика  от  т.нар.  „медицински  модел“,  в 
съответствие с който културният шок се дефинира като реактивно състояние на 
специфична  патология  или  дефицит,  едновременно  източник  и  резултат  на 
отчуждаване,  „обучителният  модел“,  върху  който  поставят  акцент  повечето 
съвременни дефиниции, описва периода на приспособяване като състояние на 
растеж и развитие, което може да доведе до позитивни последици, независимо 
от  нивото  на  преживявания  стрес  (Ward et al.,  2003),  като  усвояване  на 
социални  умения,  правила  и  роли,  необходими  в  новата  среда  (Furnham & 
Bochner, 1986; Pedersen, 1995), и като справяне със затрудненията в процеса на 
комуникация чрез научаване на вербалния и невербалния език, характерни за 
новата  култура  (Berry et al.,  1992). Този  подход  акцентира  както  върху 
индивидуалните,  така  и  върху  ситуационните  характеристики,  имащи 
потенциала да улеснят или затруднят приспособяването към новата културна 
среда.

Т р е т а   г л а в а

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И ПОВЕДЕНЧЕСКИ МОДЕЛИ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТ МУЛТИКУЛТУРАЛЕН ТИП

1. Акултурация и стрес при организации от мултикултурален тип.
Връзката между културните различия и процеса на адаптация към новата 

културна среда се обозначава с понятието  акултурация (Berry et al.,  1992).  
Тя  се  дефинира  като  промени в  две  или  повече  културални  системи, 

породени в резултат на двупосочната дифузия на културални елементи (Berry, 
2001) при контакта помежду им. В зависимост от нагласата към съхраняване на 
наследената  култура  и  идентичност  и  степента  на  предпочитание  към 
взаимодействие с другата културна група или групи (Chun, Organista & Marin, 
2003)  се  очертават  четири  основни стратегии  на  акултурация  -  интеграция,  
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асимилация, сепарация и декултурация, от страна на недоминантните групи, и, 
съответно,  мултикултурализъм, „мелтинг пот“, сегрегация  и изключване,  от 
страна  на  доминантните  групи  (Berry,  2001).  В  процеса  на  акултурация  е 
възможна  проявата  на  умерено  патологични  и  разрушителни  индивидуални 
състояния  и  поведения,  определяни  като  акултуративен  стрес  (Berry,  2006b, 
2006c). 

В  областта  на  организационното  поведение  понятието  акултурация  се 
употребява  във  връзка  с  процеса  на  трансформиране  на  новопостъпилия 
индивид в „инсайдър“ (Louis, 1990), както и с процеса на културен контакт и 
взаимодействие между две или повече организационни култури и субкултури, 
наблюдаван при сливанията и придобиванията (Nahavandi & Malekzadeh, 1988). 
Степента на съгласуваност между членовете на новообразуваната организация 
от мултикултурален тип по отношение на типа акултурация се явява основен 
фактор за успешното междукултурно взаимодействие.  По-високата степен на 
съгласуваност предполага по-ниско равнище на акултуративен стрес (Berry et 
al.,  1992;  Berry,  2001,  2002,  2006b,  2006c)  и  организационна  съпротива.  А 
ниската степен на съгласуваност или липсата на такава води до повишаване на 
акултуративния  стрес  (пак  там)  и  до  междукултурни  конфликти  както  на 
индивидуално, така и на групово ниво на функциониране.

2. Невербална междукултурна комуникация и стрес при организации 
от мултикултурален тип.

Междукултурните  различия се  проявяват  не  само  в  наличието  на 
многообразие  от  вербални  езици,  но  и  в  различните  форми  и  правила  на 
поведение,  възприети  в  културата,  като  най-осезаеми  и  видими  са  те  на 
невербално ниво, в процеса на невербална комуникация, която в по-голямата си 
част  е  неосъзната,  неинтенционална  и  трудно  контролируема  съзнателно.  В 
научната  литература  основните  характеристики  на  невербалното  поведение 
(контекстуални,  времеви,  пространствени,  кинетични  и паралингвистични,  
както и характеристики, свързани с външния вид и облеклото) се разглеждат и 
като измерения на междукултурните различия (Hall  & Hall,  1990; Gudykunst, 
2003; Andersen  et al., 2002).  Колкото по-изразени са те при междукултурното 
взаимодействие  на  работното  място,  толкова  по-голяма  е  вероятността  от 
предизвикателства,  недоразумения  и  конфликти,  които  могат  да  породят 
професионален стрес и свързаните с него негативни емоции, като тревожност, 
нервност, фрустрация и др. Те, от своя страна, могат да бъдат причина за по-
слаба  привързаност  към организацията,  повишено текучество  и  отсъствия  и, 
като цяло, за нарушено функциониране на организацията (Илиева и Найденова, 
2006). Това поражда потребността от обща система от значения в процеса на 
кодиране и декодиране на съобщенията, необходимо условие за което е не само 
отличното  владеене  на  вербалния  език,  използван  от  представителите  на 
другата  култура,  но  и  познаването  на  особеностите  и  невербалните 
характеристики  на  тази  култура.  По  този  начин,  усъвършенстването  на 
уменията  за  общуване  става  предпоставка  за  повишаване  степента  на 
разбирателство  в  процеса  на  взаимодействие  и  намаляване  на  риска  от 
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задълбочаване  на  стресовите  преживявания  и  развиването  на  депресивни 
състояния (Стоицова, 2000). 

3.  Стратегии  за  справяне  със  стреса  в  организации  от 
мултикултурален тип.

Последиците от стреса могат да бъдат доста тревожни за организацията и 
индивидите, работещи в нея. Това обуславя необходимостта от управление на 
стреса,  насочено към подпомагане на хората при разпознаването на стресорите 
и  използването  на  копинг  стратегии  за  минимизиране  на  негативното  му 
действие (Hellriegel & Slocum, 2007). Основните категории копинг стратегии, 
свързани с професионалния стрес включват: стратегии на  контрол, стратегии 
на  избягване и  стратегии  на  управление  симптомите на  стреса  (Latack  & 
Havlovic, 1992). Към управлението на стреса на индивидуално ниво се отнасят 
дейностите,  елиминиращи  или  контролиращи  стресорите  и  повишаващи 
ресурсите  за  справяне  на  индивида  (Hellriegel & Slocum,  2007). 
Организационните  практики за  управление на  стреса  често  са  насочени към 
редуциране  на  вредните  ефекти  на  дистреса  и  се  изразяват  в  превенция 
(първична  интервенция),  обучение  и  развитие (вторична  интервенция)  и 
подкрепа (третична  интервенция)  (Donaldson-Feilder et al.,  2011).  Най-
ефективните  подходи  за  управление  на  стреса  в  организациите  комбинират 
трите  нива  на  интервенция  (Cooper et al., 2004).  Съществена  роля  в  това 
отношение  има  и  субективната  оценка  за  възприеманата  организационна 
подкрепа. Тя се изразява в убеждението и вярванията на служителите относно 
степента,  в  която  организацията  цени  приноса  им  и  се  грижи  за  тяхното 
благополучие  (Eisenberger  et al.,  1986; Eisenberger  et al.,  2001;  Rhoades & 
Eisenberger,  2002).  Стресорите  и  перцепцията  на  различните  методи  за 
управление на стреса могат значително да се различават (Pang, 1990;  Hulme, 
1996; по Lehrer et al., 2007; Keyes & Ryff, 2003; Askew & Keyes, 2005; по Kottler 
et al., 2007).  Културалната обусловеност на професионалния стрес и неговите 
компоненти,  както  и  на  подходите  за  справяне  с  него,  предполага 
необходимостта от управление на културното многообразие на работното място 
чрез  по-гъвкави  организационни  политики  и  практики  с  мултикултурална 
насоченост. 

Ч е т в ъ р т а          г л а в а  

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И ПОВЕДЕНЧЕСКИ МОДЕЛИ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТ МУЛТИКУЛТУРАЛЕН ТИП - ЕМПИРИЧНО 

ИЗСЛЕДВАНЕ

1. Теоретична постановка на изследвания проблем
Динамичните тенденции на глобализация и непрекъснатите технологични 

иновации в днешния свят поставят нови и комплексни предизвикателства както 
пред  съвременните  организации,  така  и  пред  хората,  работещи  в  тях, 
включително и по отношение на професионалния стрес и неговите особености. 
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Заедно с  постоянната  несигурност  на  работното място,  породена от  явления 
като световната икономическа криза и износа на работни позиции и на цели 
производства към икономически по-изгодни условия зад граница, и наред с все 
по-високите  изисквания  за  нови  технически  умения  и  знания,  към 
съвременните  източници  на  професионален  стрес  може  да  бъде  отнесено  и 
непрекъснато  нарастващото  културно  многообразие  на  работната  сила,  на 
вътрешната  и  на  по-широката  социална  среда,  в  която  функционират 
организациите. В  резултат на глобализацията и технологичния напредък, и на 
свързаните с тях процеси на миграция и мобилност, на интернационализация и 
транснационализация на бизнеса и производството,  днешните организации са 
се превърнали в по-хетерогенна смесица от раса, пол, възраст и етничност. Все 
повече и повече служители работят в  мултикултурална работна среда,  която 
изисква постоянно приспособяване към различни културни ценности, вярвания 
и  норми на индивидуално,  групово и организационно равнище.  Всички тези 
фактори,  съчетани  помежду си, могат  да  бъдат  предпоставка  за  повишаване 
нивото  на  преживявания стрес  на  работното  място  и  да  поставят 
необходимостта  от приспособяване  към  новите  предизвикателства  на 
съвременния динамичен свят. 

Културата,  в  различните  си  форми  и  проявления,  оказва  въздействие 
върху преживяването на стрес в няколко основни насоки – по отношение на 
стресорите, на оценката на събитието като стресиращо и на избора на копинг 
стратегии (Aldwin, 2003; Wong, Wong & Lonner, 2006). Това дава основание за 
по-детайлно  научноизследователско  и  емпирично  разглеждане  на  връзката 
между  стреса  и  различните  му  проявления,  от  една  страна,  и  културата  и 
различните нейни проявления, от друга страна, в това число и в организационен 
аспект.  Палмър,  Купър  и  Томас  (Palmer,  Cooper &  Thomas,  2001,  2004) 
разглеждат  културата  като  един  от  основните  потенциални  източници  на 
професионален  стрес,  проявяващ  се  в  различна  степен  под  една  или  друга 
форма,  във  всяка  от  останалите  категории  стресови  фактори  –  изисквания, 
контрол, взаимоотношения, промяна, роля, подкрепа. 

На  тези  теоретични  концепции  се  базира  и  допускането,  че 
преживяването на професионален стрес се свързва както с избора на стратегии 
за справяне с него, така и със  степента на акултурация към организационната 
култура. Равнището на възприет професионален стрес и поведенческите модели 
на  копинг  и  акултурация  се  обуславят  от  определени  културални 
характеристики на индивида (наличие на предишен и настоящ междукултурен 
опит,  придобит  в  условията  на  емиграция  и/или  работа  в  чуждестранна 
организация),  на  организацията  (тип организация;  степен  на  организационен 
мултикултурализъм),  както  и  от  културалната  дистанция  между 
индивидуалните и организационните ценности и норми. Това взаимодействие е 
както  директно,  така  и  индиректно,  посредством  локуса  на  контрол  и 
възприетата  организационна  подкрепа  –  доказани  детерминанти  на  стреса. 
Влияние оказват и определени демографски характеристики, като пол, възраст, 
образование,  материално  положение,  позиция  в  организационната  йерархия, 
сфера на дейност и др.
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2. Цел, хипотези и задачи на емпиричното изследване 

Цел: Въз основа на представения теоретичен анализ, целта на настоящото 
изследване е  да се установят по емпиричен път специфичните особености и 
взаимовръзките  между  преживяването  на  професионален  стрес,  локуса  на 
контрол, възприетата организационна подкрепа, културалните характеристики 
–  организационен  мултикултурализъм  и  културална  дистанция  между 
индивидуалните  и  организационните  ценности,  и  поведенческите  модели  - 
стратегии  за  справяне  с  преживявания  стрес  и  организационна  акултурация, 
както  и  влиянието  върху  тези  променливи  от  страна  на  социално-
демографските  и  социокултурните  фактори.  Част  от  тези  взаимовръзки  са 
подробно изследвани в областта на организационната психология, друга част от 
тях, макар и добре проучени от перспективата на социалната и крос-културната 
психология,  все  още  се  нуждаят  от  повече  научен  интерес.  Това  обуславя 
необходимостта от повече проучвания върху организационните аспекти на тази 
проблематика, както и събирането на по-голяма база емпирични данни, за което 
се надяваме да допринесе и настоящото изследване.

Хипотези:
Хипотеза1: Социално-демографските  фактори оказват  значимо 

влияние върху нивото на преживявания професионален стрес, върху свързаните 
с  него  характеристики  на  личността  (локус  на  контрол),  организацията 
(възприета  организационна  подкрепа)  и  културата  (организационен 
мултикултурализъм  и  културална  дистанция  между  индивидуалните  и 
организационни ценности), както и върху поведенческите модели на копинг и 
организационна акултурация.

Хипотеза 2: Социокултурните фактори оказват значимо влияние върху 
нивото  на  преживявания  професионален  стрес,  върху  свързаните  с  него 
характеристики  на  личността  (локус  на  контрол),  организацията  (възприета 
организационна подкрепа) и културата (организационен мултикултурализъм и 
културална  дистанция  между  индивидуалните  и  организационни  ценности), 
както  и  върху  поведенческите  модели  на  копинг  и  организационна 
акултурация.

Хипотеза  3: Възприетият  професионален  стрес  се  намира  в  значима 
взаимосвързаност с  характеристики  на  културата  (организационен 
мултикултурализъм,  културална  дистанция  между  индивидуалните  и 
организационни  ценности),  личността  (локус  на  контрол)  и  организацията 
(възприета  организационна  подкрепа),  както  и  с  поведенческите  модели  на 
копинг и организационна акултурация.

Хипотеза  4: Поведенческите  модели  на  копинг  и  организационна 
акултурация се намират в значима взаимосвързаност както помежду си, така и 
с  характеристики  на  културата  (организационен  мултикултурализъм, 
културална  дистанция  между  индивидуалните  и  организационни  ценности), 
личността  (локус  на  контрол)  и  организацията  (възприета  организационна 
подкрепа).
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Хипотеза  5: Съществуват  значими  взаимозависимости между 
свързаните  със  стреса  характеристики  на  културата  (организационен 
мултикултурализъм,  културална  дистанция  между  индивидуалните  и 
организационни  ценности),  личността  (локус  на  контрол)  и  организацията 
(възприета организационна подкрепа).

Хипотеза  6: Възприетият  професионален  стрес  се  детерминира от 
свързаните  с  него  характеристики  на  културата  (културална  дистанция, 
организационен  мултикултурализъм),  организацията  (възприета 
организационна  подкрепа)  и  личността  (локус  на  контрол),  както  и  от 
поведенческите модели на копинг и организационна акултурация. Той, от своя 
страна,  заедно  с  посочените  по-горе  характеристики,  детерминира 
поведенческите модели на копинг и организационна акултурация.

Задачи
Задача  1. Установяване  на  наличие  или  отсъствие  на  статистически 

значими различия по отношение на нивото на  преживявания професионален 
стрес  и  посочените  в  Хипотеза  1 културални,  личностни  и  организационни 
променливи и поведенчески модели в зависимост от социално-демографските 
фактори.

Задача  2. Установяване  на  наличие  или  отсъствие  на  статистически 
значими различия по отношение на нивото на преживявания професионален 
стрес  и  посочените  в  Хипотеза  2 културални,  личностни  и  организационни 
променливи и поведенчески модели в зависимост от  социокултурните фактори.

Задача  3. Установяване  на  наличие  или  отсъствие  на  статистически 
значими  корелационни  взаимозависимости  по  отношение  на  нивото  на 
преживявания  професионален стрес  и  посочените  в  Хипотеза 3  културални, 
личностни и организационни променливи и поведенчески модели.

Задача  4. Установяване  на  наличие  или  отсъствие  на  статистически 
значими   корелационни  взаимозависимости  по  отношение  на  посочените  в 
Хипотеза 4 поведенчески модели и културални, личностни и организационни 
променливи.

Задача  5. Установяване  на  наличие  или  отсъствие  на  статистически 
значими   корелационни  взаимозависимости  по  отношение  на  посочените  в 
Хипотеза 5 културални, личностни и организационни променливи.

Задача  6. Установяване  на  наличие  или  отсъствие  на  статистически 
значими  причинно-следствени  връзки  по  отношение  на  нивото  на 
преживявания  професионален стрес  и  посочените  в  Хипотеза 6 културални, 
личностни и организационни променливи и поведенчески модели.

3. Обект и метод на емпиричното изследване 

3.1. Методики за изследване:
За целите на емпиричното изследване бе създадена комплексна методика, 

включваща следните 8 въпросника:
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3.1.1.  Скала  на  Шелдън  Коен  за  измерване  на  възприеман  стрес 
(Perceived Stress Scale) - в настоящото изследване е използван един от кратките 
нейни варианти  (Cohen & Williamson, 1988), съобразен със стандартизираната 
за  български  условия  14-айтемна  оригинална  версия  (Найденова  и  Илиева, 
2006).  Скалата  се  състои  от  10  айтема,  4  от  които  –  обърнати,  и  измерва 
степента, в която определени ситуации се възприемат като стресиращи.  След 
прилагане на Факторен анализ с Метода на основните компоненти се установи 
наличието  на  един  генерален  фактор,  който  обяснява  56,62%  от  общата 
вариация и потвърждава валидността на скалата. Отговорите са оформени в 5-
степенна скала от Ликертов тип, при която 1 е „Никога“, а 5 е „Много често“. В 
настоящата  извадка  Скалата  за  измерване  на  възприеман стрес  демонстрира 
висока  надеждност  α  =  0,85.  Коен  и  сътр.  също  посочват  подобни 
психометрични качества на 10-айтемната версия α = 0,78 (Cohen & Williamson, 
1988).  Тя  е  подобна  и  на  тази  (α  =  0,80),  отчетена  в  проведено  в  България 
изследване със студенти (Найденова и Илиева, 2006). 

3.1.2. Въпросник за стратегиите за справяне с професионалния стрес 
на  Латак  (Latack,  1986) -  стандартизиран  за  български  условия  от  Илиева 
(Илиева,  2008).  Въпросникът  изследва  предпочитанията  към  определени 
действия  и  когнитивни  оценки,  насочени  към  избягване  на  стресиращата 
ситуация /пасивни копинг стратегии/ или към упражняване на контрол върху 
нея /активни копинг стратегии/. Състои се от 28 айтема, разпределени в седем 
фактора:  Повишаване  на  усилията;  Бягство  от  ситуацията;  Увереност  в  
успеха; Търсене на социална подкрепа; Промяна на ситуацията; Управление на 
времето и Примиряване със ситуацията. Отговорите са оформени в 5-степенна 
скала от Ликертов тип, при която 1 е „Никога“, а 5 е „Винаги“. В настоящата 
извадка  Въпросникът за  стратегиите  за  справяне с  професионалния стрес на 
Латак  показва  добри психометрични качества  -  надеждност  α  =  0,74.  Добра 
надеждност α =  0,77 е демонстрирана и в други изследвания, проведени със 
същия  инструмент  в  български  условия  (Илиева,  2006b).  В  резултат  на 
факторния анализ се потвърди обособяването на айтемите в 7 фактора, които 
обясняват 63,54% от общата вариация. 

3.1.3.  Въпросник  за  възприета  организационна  подкрепа  (  SPOS;   
Eisenberger     et     al  .  ,  19  86  )   –  използвана  е  кратката  версия  на  въпросника, 
състояща се от 8 айтема (4 обърнати), които измерват възможните перцепции и 
нагласи  към  подкрепата  от  страна  на  организацията.  Отговорите  отново  са 
оформени в 5-степенна скала от Ликертов тип, при която 1 е „Изобщо не съм 
съгласен/на“,  а  5  е  „Напълно  съм  съгласен/на“.  Според  факторния  анализ, 
приложен тук, се очертава един генерален фактор, обхващащ всички айтеми и 
обясняващ  57,90%  от  общата  вариация.  Психометричните  качества  на 
въпросника  са  много  добри  –  коефициентът  алфа  на  Кронбах  е  0,90.  За 
сравнение – авторите на въпросника посочват надеждност α = 0,83. 

3.1.4.  Въпросник  на  Хофстеде  (  Hofstede  ,  1994)  за  измерване  на   
ценностите  в  труда –  състои  се  от  20  твърдения,  чиито  отговори  се 
разпределят в 5-степенна Ликертова скала, където 1 е „изключително важно“, а 
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5  -  „изобщо  не  е  важно“  (Давидков,  2009).  Те  са  разпределени  в  четири 
подскали,  обозначаващи  основните  ценностни  дименсии:  Индивидуализъм/ 
Колективизъм;  Мъжественост/Женственост;  Властово  разстояние; 
Избягване  на  несигурността.  Тази  методика  послужи  за  измерване  на 
културалната дистанция между индивидуалните и организационните ценности 
по четирите дименсии, като въпросите бяха зададени освен по отношение на 
важността  на  ценностите  за  личността на  респондента,  така  също  и  по 
отношение  на  приоритетите  на  организацията спрямо  тези  ценности.  В 
настоящата  извадка  Въпросникът  за  измерване  на  ценностите  в  труда  на 
Хофстеде демонстрира висока надеждност (α = 0,80). Обнадеждаващ резултат в 
сравнение  с  психометричните  характеристики  на  този  инструмент,  изведени 
при други изследвания в български условия, където стойността на показателя 
алфа на Кронбах е α = 0,47 (Русинова, Василева, Андреев и Жильова, 1999), α = 
0,50 (Русинова, Василева, Жильова и Андреев, 1999) и  α = 0,73 (Карабельова, 
Папазова, Пенчева, Муди и Батхърст, 2008). При факторния анализ се установи 
обособяването  на  8  фактора,  които обясняват  63,74% от  общата  вариация и 
съответстват  на  посочените  от  Хофстеде  четири  оригинални  подскали  и 
добавените четири подскали, предназначени за измерване на организационните 
ценности по основните измерения. 

3.1.5.   Скала за  измерване  на дългосрочната ориентация (  Bearden,   
Money    &   Nevins,  2006  )   -  състои  се  от  8  твърдения,  обозначаващи  петата 
дименсия  в  модела  на  Хофстеде.  Отговорите  се  разпределят  в  5-степенна 
Ликертова скала, където 1 е „изключително важно“, а 5 - „изобщо не е важно“. 
Тази скала изразява отношението към традициите, социалния статус, стремежа 
към  по-краткосрочни  или  дългосрочни  резултати.  С  цел  измерване  на 
културалната дистанция между индивидуалните и организационните ценности 
по  дименсията  Дългосрочна/Краткосрочна  ориентация,  тази  скала  също  бе 
разширена чрез  задаване на  въпросите както по отношение на важността на 
ценностите за личността на респондента, така и по отношение на приоритетите 
на организацията спрямо тези ценности. Подобно на Въпросника на Хофстеде, 
скалата показва добри психометрични данни – добра консистентна надеждност 
по  показателя  алфа  на  Кронбах  (α  =  0,69).  Проведеният  факторен  анализ 
установи  наличието  на  два  фактора,  които  обясняват  65,45%  от  общата 
вариация  и  съответстват  на  двете  подскали,  измерващи  индивидуалните  и 
организационните ценности по тази дименсия.

3.1.6.  Скала  за  измерване  на  локуса  на  контрол,  представляваща 
подскала от Въпросника на Тромпенаарс и Хампдън-Търнър за измерване на 
културата  (Тромпенаарс  и  Хампдън-Търнър,  2004).  Състои  се  от  2  айтема с 
двуполюсни отговори, които се отнасят до степента на значимост за успеха и 
реализацията в работата, придавана на собствените качества или на външните 
фактори.  След прилагане на факторен анализ се установи наличието на един 
фактор, обясняващ 42,67% от общата вариация. Коефициентът алфа на Кронбах 
тук  (α  =  0,63)  индикира  средна  степен  на  надеждност,  което  означава,  че 
скалата, все пак, е подходяща за практически цели.
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3.1.7.  Скала  за  измерване  на  мултикултурализма  (  Berry    &   Kalin,   
1995) –  състои  се  от  10  айтема  с  5-степенни  скали  от  Ликертов  тип. 
Предназначена  е  за  измерване  на  мултикултуралните  нагласи  в  обществото, 
склонността  към  признание  и  приемане  на  културалното  многообразие. 
Инструкцията и твърденията в тази методика бяха допълнени и приспособени 
за измерване на съществуващите мултикултурални нагласи в организацията, в 
която работи изследваното лице. Надеждността, демонстрирана в настоящата 
извадка, е добра (α = 0,75); за сравнение – авторите на въпросника посочват 
надеждност α = 0,79. При факторния анализ се очерта един генерален фактор, 
който обяснява 54,29 % от общата вариация.

3.1.8.  Скала  за  измерване  на  организационната  акултураци  я   
(Gailliard, Myers    &   Seibold  ,    2010)   – подскала на Индекса за организационна 
асимилация (Gailliard,  Myers & Seibold, 2010). Включва 5 айтема, отнасящи се 
до  степента  на  възприемане  и  усвояване  на  организационните  норми  и 
стандарти.  В настоящата  извадка  Скалата  за  измерване на  организационната 
акултурация демонстрира много добра надеждност  (α = 0,86), за сравнение – 
авторите  на  въпросника  посочват  надеждност  α  =  0,84.  При  приложения 
факторен  анализ  се  обособи  един  генерален  фактор,  който  обхваща  всички 
айтеми и обяснява 63,79% от общата вариация.

Част  от  представените  по-горе  методики  (Въпросник  за  възприета 
организационна подкрепа, Скала за измерване на мултикултурализма, Скала за 
измерване  на  организационната  акултурация)  бяха  преведени  от  английски 
език на  български  език,  коригирани чрез  обратен превод и  приспособени за 
целите  на  настоящото  изследване.  Инструкциите  на  въпросниците  бяха 
допълнени  и  конкретизирани  по  отношение  на  работния  процес  и 
организацията, в която работи изследваното лице. 

Изследователска процедура
В настоящото изследване бе използвана онлайн версия на въпросника. 

Изборът на този подход при осъществяване на проучването бе обусловен от 
предимствата и удобствата, които предоставя интернет-комуникацията, както в 
пространствено-времево  отношение,  така  и  във  връзка  с  необходимата  за 
постигане на по-голяма откровеност анонимност.  Той бе разпространен чрез 
електронната  поща,  социалните  мрежи (Facebook,  Netlog,  Tweeter)  и  част  от 
форумите и електронните вестници на българските емигрантски общности.

3.2. Обект на изследване
В емпиричното изследване взеха участие 313 лица, служители в различни 

организации  от  монокултурален  и  мултикултурален  тип,  действащи  на 
територията на България или извън нея, събрани на случаен принцип. 219 от 
тях  са  попълнили  изцяло  въпросника,  което  индикира  70  %  успеваемост  – 
сравнително  добър  резултат,  предвид  големия  брой  айтеми,  включени  в 
изследователския  инструментариум,  както  и  сложната  и  специфична 
проблематика, която се засяга в настоящия труд.
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Демографски профил на извадката:
Изследваните лица са разпределени неравномерно по пол,  като броят на 

жените 73,5%; N = 161) е три пъти по-голям от броя на мъжете (26,5%; N = 58). 
Възрастовите граници на извадката са между 18 и 67 навършени години (М = 
34.32), като преобладават 29-годишните  (40,2%;  N =  88),  а най-малобройна е 
групата на хората над  49 г. (11%; N = 24).  В зависимост от образованието се 
обособиха  четири  групи,  като  по-голямата  част  от  респондентите  са  със 
завършено  висше  образование  (бакалавърска  степен  –  19,2  %;  N =  42; 
магистърска степен – 55,3 %;  N = 121),  19,2 %  (N = 42)  са  със завършено 
средно образование,  а 6,3 % (N = 14) са придобили по-високи образователни 
степени.  Според  семейното  си  положение лицата  се  делят  на  обвързани 
(70,6%;  N =  154)  и  необвързани  (29,4%;  N =  65)  със  значително  числено 
преимущество на първите. По отношение на материалното положение с най-
голям процентен дял са  участниците,  със   средни доходи (61,7%;  N = 135), 
почти равен е броят на лицата с тежко материално положение (17,8%; N = 39) и 
тези, които посочват, че нямат материални проблеми (18,7%;  N = 41), а едва 
1,8%  (N =  4)  от  респондентите  се  чувстват  богати.  Непропорционално 
разпределена е извадката по показателите местоживеене - почти половината от 
участниците в изследването са жители на столичен град (47,4%;  N = 104), и 
професионална област - най-многобройна е групата на избралите хуманитарни 
професии  (39,7%;  N =  87),  следвана  с  минимална  разлика  от  групата  на 
икономистите (38,9%;  N = 85),  лицата с технически професии представляват 
15,5% (N = 34) от цялата извадка, а работещите в обслужващия сектор са 5,9% 
(N = 13). По отношение на общия трудов стаж с най-голям процентен дял са 
работилите  не  повече  от  5  г.  (33,3%;  N =  74). Преобладаващата  част  от 
изследваните лица заемат експертни  позиции в организациите (46,6%;  N = 
102); 29,7% (N =  65)  са  изпълнители,  а  23,7% (N =  52)  –  ръководители.  В 
зависимост от  стажа в настоящата организация  се очертаха четири групи, 
като най-много (46,6%;  N = 102)  са участниците със стаж между 2 г.  и 5 г. 
Относно  сферата  на дейност на организацията  най-голяма по численост  е 
групата  на  работещите  в  организации,  извършващи  основно  икономическа 
дейност (42%; N = 92). След тях се нареждат лицата, членове на организации с 
хуманитарна насоченост  (28,3%;  N = 62). Пропорционално е  съотношението 
между работещите в моно- и мултикултурален тип организация - 50,7 % от 
изследваните  лица  (N =  111)  са  посочили,  че  работят  в  изцяло  българска 
организация;  а  останалите  49,3  %  (N =  108)  –  в  изцяло  или  частично 
чуждестранна организация. За  минал междукултурен опит в  чуждестранна 
организация съобщават по-малката част от респондентите (22,8 %; N = 50), а 
77,2% (N = 169) посочват,  че нямат подобен опит.  Повечето от участниците 
(78,6%;  N = 172) живеят в България, а 21,4 % (N = 47) -  пребивават в  друга 
държава. Колкото до пребиваването в чужда държава в миналото - тук по-
голям е броят на изследваните лица, които не са живели извън границите на 
България (76,3 %; N = 167), а 23,7 % (N = 52) са пребивавали в една или повече 
чужди държави.
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Като  цяло,  разпределението  в  настоящата  извадка,  според  различните 
социално-демографски  и  социокултурни характеристики,  позволява  проверка 
на  хипотезите,  свързани  с  влиянието  на  тези  фактори  върху  изследваните 
променливи. 

П е т а            г л а в а  

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И ПОВЕДЕНЧЕСКИ МОДЕЛИ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ МУЛТИКУЛТУРАЛЕН ТИП: 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

За  проверка  на  издигнатите  по-горе  хипотези  и  реализиране  на 
поставените в съответствие с тях задачи бе осъществен анализ на емпиричните 
данни от настоящото изследване, както следва:

1.  Дескриптивен  анализ,  демонстриращ  средните  стойности  на 
изследваните променливи;

2.  Еднофакторен  дисперсионен  анализ,  разкриващ  наличието  на 
значително влияние от страна на социално-демографските и социокултурните 
фактори върху изследваните променливи; 

3. Корелационен анализ, показателен за съществуването на статистически 
значими взаимовръзки между изследваните променливи;

4.  Многофакторен  регресионен  анализ,  реализиран с  цел  откриване  на 
причинно-следствените връзки между изследваните променливи.

Данните  от  проведеното  изследване  са  въведени  и  обработени  със 
статистическата програма SPSS, версия 15.0. 

Д  ескриптивният анализ   в настоящата извадка очерта следните резултати:
- средни нива на възприет професионален стрес (М = 15,94; SD = 4,55), 

което  до  голяма  степен  съответства  на  резултатите,  получени  в  друго 
изследване,  проведено със  същия инструмент (Найденова  и Илиева,  2006)  и 
опровергава очакванията за наличието на голяма доза стрес сред работещите, 
предвид сложната икономическа ситуация в световен мащаб;

- еднакво изразени нива на външен и вътрешен локус на контрол  (М 
=  2,99;  SD  =  0,71),  противно  на  предположението,  базирано  на  предишни 
изследвания в България, за превес на външния локус на контрол;

-  средни  стойности,  малко  над  средното  ниво,  на  възприетата 
организационна  подкрепа (М  =  27,15;  SD  =  6,72),  свидетелстващи  за 
наличието  по-скоро  на  положителни  перцепции  относно   грижите  и 
съдействието, оказвани от страна на организациите;

- умерени нива на организационен мултикултурализъм (М = 33,11; SD 
=  4,07),  типични  за  плуралния  тип  организации,  характеризиращи  се  с 
толерантност  към  културните  различия  и  предприемане  на  действия  срещу 
дискриминацията и предразсъдъците на работното място;

-  от умерени до високи средни стойности на културалните измерения 
по отношение на индивидуалните ценности,  оправдаващи предварителните 
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очаквания,  основани  на  предишни  изследвания  сред  български  граждани 
(Хаджийски,  1974,  1997;  Карабельова,  1998;  Русинова,  Василева,  Андреев  и 
Жильова, 1999; Семов, 2001, 2009; Силгиджиян и Карабельова, 2005; Сотирова 
и  Давидков  2005; Карабельова,  2006;  Силгиджиян,  Карабельова,  Герганов  и 
Генов, 2007;  Давидков,  2009). Установени бяха  умерени нива по подскалите 
Индивидуализъм/Колективизъм (М  = 18,64;  SD  =  1,57)  и  Мъжественост/ 
Женственост  (М  = 24,21;  SD  =  2,20), и  сравнително  високи нива  по 
подскалите  -  Властово  разстояние   (М  = 6,58;  SD  =  1,44),  Избягване  на 
несигурността  (М  = 8,20;  SD  =  1,93)  и  Дългосрочна/Краткосрочна 
ориентация   (М  = 22,63;  SD  =  3,39),  като  най-силно  изразени  са  те  при 
дименсията  Властово  разстояние,  а  най-слабо  изразени  –  при  измерението 
Дългосрочна/Краткосрочна  ориентация.  Оказва  се,  че  индивидуалистичните 
ценности,  свързани  със  стремежа  към  предизвикателства,  независимост  и 
свобода,  и  колективистичната  потребност  от  принадлежност  към  групата  и 
получаване на подкрепа и сигурност от нея са важни в еднакво голяма степен в 
настоящата  извадка.  Еднакво  значими  за  респондентите  се  явяват  и  т.нар. 
„мъжествени“ (високи доходи, признание и кариерно развитие) и „женствени“ 
(добрите  служебни  взаимоотношения  и  сътрудничеството)  ценности.  По 
отношение на останалите три измерения,  обаче,  по-застъпени са ценностите, 
свързани с голямото властово разстояние (авторитарен стил на управление и 
конформност у подчинените),  силното избягване на несигурността (стриктно 
спазвани  правила,  съпротива  срещу  нововъведенията)  и  дългосрочната 
ориентация  (постоянство,  пестеливост  и  зачитане  на  традициите).  Почти 
същият профил се очерта и по отношение на организационните ценности.

-  сравнително  ниски  средни  стойности  на  културална  дистанция 
между  индивидуалните  и  организационните  културни  ценности, 
свидетелстващи за наличието по-скоро на сходство, отколкото различия между 
индивид и организация по отношение на основните ценностни измерения. Най-
силно изразена е дистанцията при ценностите, свързани с  голямото властово 
разстояние (М = +1,52;  SD  = 1,76),  като тяхната степен на значимост е по-
висока на индивидуално, отколкото на организационно равнище. Следваща по 
стойност,  но  с  отрицателен  знак,  е  дистанцията  между  „мъжествените“  и 
„женствените“ ценности (М = -1,29; SD = 3,17),  които са еднакво застъпени 
на индивидуално ниво, и със съвсем лек превес на „женствените“ ценности на 
организационно  ниво.  На  трето  място  по  степен  на  различие  се  нарежда 
индивидуалната и организационната  дългосрочна ориентация (М = -,43;  SD = 
4,32),  като  по-изразена  е  тя  при  индивидите.  Предпоследна  по  степен  на 
изразеност  е  дистанцията  между  ценностите,  отнасящи  се  към  силното 
избягване на несигурността (М = +,31; SD = 1,57), които са с малко по-голяма 
значимост за  организациите,  отколкото за  индивидите.  Най-слабо изразена е 
дистанцията при  индивидуалистичните и колективистичните ценности (М = 
+,15; SD = 2,34), чиято еднакво голяма степен на важност е с малко по-високи 
стойности при индивидите, в сравнение с организациите.
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-  средни  нива  на  предпочитанията  по  отношение  стратегиите  за 
справяне с професионален стрес,  като  най-предпочитаната копинг стратегия 
за  тази  извадка  е  Повишаването на  усилията (М  = 24,42;  SD  =  3,93)  при 
възникване на трудни и проблемни ситуации в процеса на работа, проявяващо 
се  в  предприемане  на  действия и  когнитивни  преоценки,  подобряващи 
изпълнението на служебните задължения. Втората най-предпочитана стратегия 
за справяне с професионалния стрес е Управлението на времето (М = 7,93; SD 
= 1,41) —  планирането и изработването на графици, позволяващи оптимална 
ангажираност. На трето място по предпочитания се нарежда  Увереността в 
успеха (М  = 18,92;  SD  =  3,87),  която  включва позитивната  перцепция на 
стресовите ситуации като възможност за придобиване на  нов  опит и умения. 
Следват стратегиите, свързани със стремежа към Промяна на ситуацията (М = 
6,84; SD = 2,06) и Търсенето на социална подкрепа (М = 13,10; SD = 2,68). На 
предпоследно място е стратегията, насочена към Примиряване със ситуацията 
(М  = 5,94;  SD  =  1,68),  а най-малко  предпочитаната копинг  стратегия  е 
Бягството от ситуацията (М = 16,29;  SD = 3,82). Като цяло, тези резултати 
говорят  за  преобладаваща позитивна  и  активна позиция  към справянето  със 
стреса  от  страна  на  по-голямата  част  от  респондентите,  която  е  типична  за 
активния, проблемно-фокусиран копинг, сочен в специализираната литература 
като най-ефективен и удачен вариант на борба със стресогенните фактори;

-  сравнително  високи  нива  на  средните  стойности  на 
организационната  акултурация (М  = 19,8;  SD  =  3,29),  признак  за 
интеграцията  на  индивида  в  организацията  и  взаимното  опознаване, 
възприемане  и  усвояване  на  индивидуалните  и  организационните  културни 
ценности  и  практики.  Очакван  резултат,  предвид  мултикултуралната 
насоченост на организациите,  включени в настоящото изследване,  и ниските 
стойности  на  културална  дистанция  между  ценностите  на  индивидуално  и 
организационно ниво. Както при копинг стратегиите, така и тук, по-голямата 
част  от  респондентите  са  избрали  най-ефективната  и  минимизираща 
акултуративния  стрес  стратегия  за  приспособяване  към  ценностите  и 
практитките на организацията, в която работят, а именно - интеграцията, което 
допълнително  спомага  намаляването  на  нивото  на  работния  стрес  и 
задържането му в умерени граници.

1. Влияние на социално-демографските фактори върху изследваните 
променливи
Хипотеза1: Социално-демографските  фактори оказват  значимо  влияние 
върху нивото на преживявания професионален стрес, върху свързаните с него 
характеристики  на  личността  (локус  на  контрол),  организацията  (възприета 
организационна подкрепа) и културата (организационен мултикултурализъм и 
културална  дистанция  между  индивидуалните  и  организационни  ценности), 
както  и  върху  поведенческите  модели  на  копинг  и  организационна 
акултурация.
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1.1.  Влияние на социално-демографските фактори върху нивото на 
възприетия професионален стрес

Получените  резултати  при  проведения  дисперсионен  анализ  сочат 
наличието  на  статистически  значими  различия  в  нивата  на  възприет 
професионален  стрес в  зависимост  от  пола (t =  -2,840;  р  =  0,005)  и 
материалното положение (F = 2,990; р = 0,020) на респондентите (Фигура 8). 
Най-високи са те при представителките на нежния пол (М = 16,89; SD = 4,62) и 
при лицата, определящи материалното си положение като тежко (М = 17,88; SD 
= 549), а с най-ниски нива се характеризират мъжете (М = 14,27; SD = 4,35) и 
материално богатите респонденти (М = 8,67; SD = 4,03). Възможно е причините 
да се коренят в несигурността  по отношение на доходите и ролевия конфликт 
„работа-семейство”,  който  обикновено  е  по-изразен  при  жените,  особено  в 
култура, характеризираща се с относително по-високи нива на „мъжественост“. 

Фигура  8. Статистически  значими различия  между групите  по  скалата  Възприет професионален 
стрес в зависимост от пола (р < 0,01) и материалното положение на респондентите (р < 0,05).

1.2.  Влияние на социално-демографските фактори върху локуса на 
контрол,  възприетата  организационна  подкрепа  и  културалните 
характеристики

Образованието (F =  3,524;  p =  0,016)  се  очертава  като  единствения 
демографски фактор, който повлиява  локуса на контрол при ниво  p < 0,05  – 
респондентите с образователна степен, по-висока от магистърската,   показват 
най-ниски  средни  стойности  (М  =  2,73;  SD  =  0,65),  признак  за  превес  на 
вътрешния локус на контрол в тази  група,  а  най-високи са  те  при лицата  с 
основно или средно образование (М = 3,28; SD = 0,66). Статистически значими 
различия  при  ниво  p  <  0,01 по  отношение  на  възприетата организационна 
подкрепа бяха установени в зависимост от  възрастта (F =  6,410; р = 0,000)  и 
общия трудов стаж (F =  5,133;  р  = 0,002)  на респондентите.  С най-високи 
средни стойности са лицата на възраст над 49 г.  (М = 33,1; SD = 4,46) и общ 
трудов стаж – над 20 г.  (М = 31,29;  SD = 6,4),  което  вероятно се дължи на 
придобития  с  годините  опит,  повишаващ  значимостта  на  служителя  за 
организацията  и пораждащ повече  уважение и оценяване на  неговия труд и 
принос. С най-ниски средни стойности са лицата на възраст от 30 г. до 39 г. (М 
= 26,51; SD = 5,67)  и общ трудов стаж – от 11 г. до 20 г. (М = 26,42; SD = 5,79). 
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Възможно  е  причината  за  техните  по-скоро  негативни  перцепции  на 
организационната  подкрепа  да  се  крие  в  чувството  на  разочарование  и 
неудовлетвореност, породени от когнитивен дисбаланс между първоначалните 
очаквания  и  действителните  резултати  и  реализация  в  професионално 
отношение. 

За  организационния мултикултурализъм от значение се оказва факторът 
образование  (F =  2,884;  p =  0,037)  при  ниво  p <  0,05.  За  най-изразена 
мултикултурална  организационна  ориентация  съобщават  респондентите  с 
образование, по-високо от висшето образование (М = 35,91; SD = 5,45), а най-
слабо застъпена в организациите е тя според лицата със завършено основно или 
средно  образование   (М  = 32,42; SD  =  3,15).  Вероятно  това  се  дължи  на 
спецификата на дейността и културата на организациите, наемащи служители с 
образование,  по-високо  от  висшето,  както  и  по-широкия  светоглед  и 
разбирания, придобити в процеса на образованието на индивида. 

Върху  културалната  дистанция между  индивида  и  организацията по 
ценностното  измерение  Мъжественост/  Женственост  съществено  влияние 
оказват  факторите  образование (F = 3,547;  p = 0,016),  при ниво  p < 0,05 и 
позиция в организационната йерархия  (F = 4,498;  p = 0,012).  Във всички 
групи тук се наблюдава по-висока степен на „мъжественост“ при индивидите, 
отколкото при организациите, в които работят те, като културалната дистанция 
по това измерение е най-силно изразена при лицата с образование, по-високо от 
висшето образование (М = -3,9; SD = 3,27) и в групата на експертите (М = -1,88; 
SD = 3,31), а най-слабо – при лицата с основно или средно образование (М = 
-0,58;  SD = 2,59)  и  в  групата  на  заемащите ниски нива в  организационната 
йерархия (М = -0,3; SD = 2,25). Възможното обяснение тук е необходимостта от 
проявяването на „мъжествени“ черти, като амбициозност, асертивност, стремеж 
към високи резултати и успехи, в по-голяма степен при експертните, отколкото 
при изпълнителските длъжности, изискващи и по-висока образователна степен. 
Позицията  в  организационната  йерархия води  до  значими  различия  в 
културалната дистанция и по подскалата  Индивидуализъм/Колективизъм (F = 
3,856; p = 0,023), при ниво p < 0,05. При същото равнище на значимост, влияние 
върху нея оказва и сферата на дейност на организацията (F = 3,442; p = 0,018). 
В най-малка степен тя е изразена при ръководните постове (М = -0,42; SD = 
1,69) и при организациите, развиващи своята дейност в икономическата сфера 
(М = -0,03; SD = 2,04), а в най-голяма степен се проявява при изпълнителските 
длъжности  (М  =  0,72;  SD  =  2,36)  и  при  организациите,  действащи  в 
хуманитарната трудова област (М = 1,15; SD = 2,78). Докато при служителите и 
експертите  индивидуализмът  е  по-застъпен  като  организационна,  отколкото 
като индивидуална ценност, при ръководителите е точно обратното – качества 
като  самоувереност,  съревнователност  и  самостоятелност  са  ценени  в  по-
голяма степен на личностно, отколкото на организационно равнище. За разлика 
от организациите,  осъществяващи  икономическа  дейност,  при  хуманитарно 
ориентираните  организации  определено  съществува  дистанция  между 
индивидуалните и организационни ценности  по тази дименсия. Вероятно тя е 
резултат  на  по-колективистичната  ориентация  на  личностно,  отколкото  на 
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организационно равнище -  характерно и необходимо условие при избора на 
професионална реализация в хуманитарната сфера.

1.3.  Влияние  на  социално-демографските  фактори  върху 
поведенческите модели на копинг и организационна акултурация

По  отношение  на  копинг  стратегията  Управление  на  времето  бяха 
установени статистически значими различия, при ниво p < 0,05, в зависимост от 
възрастта (F = 2,877; p = 0,038), образованието (F = 3,014; p = 0,031) и общия 
трудов стаж (F =  3,103;  p = 0,028),  а  при ниво  p <  0,01 -  в  зависимост от 
семейното  положение (t =  3,241;  p =  0,001).  Стремежът  към  ефективно 
планиране  и  структуриране  на  работното  време,  особено  в  ситуации  на 
напрежение  и  стрес,  нараства  паралелно  с  увеличаването  на  възрастта  и 
трудовия стаж, и с повишаването на придобитата образователна степен. Към 
нея най-рядко прибягват ненавършилите 30 г. (М = 7,53; SD = 1,47), лицата със 
завършено  основно  или  средно  образование  (М  =  7,53;  SD  =  1,65)  и 
участниците със стаж до 5 г. (М = 7,62; SD = 1,52). Най-често се използва тя от 
навършилите 49 г. (М = 8,35; SD = 1,18), лицата с образование, по-високо от 
висше образование (М = 8,64; SD = 1,29) и участниците със стаж, над 20 г. (М = 
8,35;  SD  =  1,12).  Следователно,  предпоставка  за  предпочитанията  към  тази 
стратегия  е  не  само  навлизането  в  по-зряла  възраст,  но  и  натрупаните  с 
годините опит и трудови навици.

Промяната  на  ситуацията  е  другата  стратегия  за  справяне  с 
професионалния  стрес,  освен  Управлението  на  времето,  повлияна   от 
семейното положение (t = 2,433; p = 0,016), при ниво p < 0,05. И в двата случая 
по-високите стойности са отчетени в групата на обвързаните лица (съответно - 
М = 3,51; SD = 1,01 и М = 8,12; SD = 1,28). Вероятно споделянето на личния 
живот  с  партньор  (интимен  приятел/ка  или  съпруг/а)  благоприятства 
развиването  в  по-голяма  степен  на  отговорност,  организираност,  активно 
отношение  към  решаването  на  проблеми  -  качества,  оказващи  съществено 
влияние и при избора на копинг стратегиите.

При ниво p < 0,01 образованието повлиява съществено предпочитанията 
към стратегията  Повишаване  на  усилията (F =  4,119;  p =  0,007)  –  тук  най-
високите средни стойности са отчетени от придобилите образователна степен, 
над магистърската степен (М = 26,46; SD = 3,44), а най-ниските - от групата на 
лицата  със  завършена  бакалавърска  степен  (М  =  22,67;  SD  =  4,13). 
Следователно при лицата, продължили своето образование след придобиване 
на магистърска степен, се наблюдава афинитет към едни от най-ефективните 
копинг стратегии, с цел преодоляване на възникнали трудности на работното 
място.  Тук  важна  е  ролята  и  на  натрупания  опит  и  множеството  стресови 
ситуации в процеса на образование.

Бягството  от  проблемните  ситуации –  копинг  стратегия,  сочена  в 
специализираната  литература  като  недостатъчно  ефективна,  е  съществено 
повлияно от заеманата позиция в организационната йерархия (F = 3,250; p = 
0,041)  при ниво  p < 0,05. Най-високите средни стойности по тази подскала са 
отчетени при изпълнителските длъжности (М = 17,11; SD = 3,56), а най-ниски 
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са те в групата на експертите (М = 15,50; SD = 3,58). Въпреки очакванията за 
най-ниска степен на предпочитание на тази стратегия от страна на лицата с 
ръководни позиции, всъщност заемащите експертни длъжности са тези, които в 
най-малка степен реализират някаква форма на бягство от проблемните работни 
ситуации.  Ето  защо  тези  резултати  представляват  интерес  и  налагат 
необходимостта  от  по-задълбочен  анализ,  тъй  като  е  възможно  те  да  бъдат 
сигнал за неефективно управление на стреса от страна на ръководните кадри.

По  отношение  на  организационната  акултурация бяха  установени 
статистически значими различия, при ниво р < 0,01, в зависимост от възрастта 
(F = 4,142;  p = 0,007) и  стажа в конкретната организация  (F = 5,297;  p = 
0,002),  както  и  от  професията  (F =  4,115;  p =  0,008),  и  позицията  в 
организационната йерархия (F = 5,463; p = 0,005). Данните демонстрират най-
високо ниво на организационна акултурация при лицата на възраст над 49 г. (М 
= 21,15; SD = 3,1), със стаж в конкретната организация - повече от 10 г. (М = 
22,06; SD = 2,41), практикуващи професия с техническа насоченост (М = 20,63; 
SD = 3,2) и заемащи ръководна позиция в организационната йерархия (М = 21; 
SD  =  2,79).  Обратно,  с  най-ниско  ниво  на  организационна  акултурация  са 
лицата  на  възраст  до  29  г.  (М =  19,03;  SD =  3,5),  със  стаж  в  конкретната 
организация – не повече от 2 г. (М = 18,73; SD = 3,94) (Фигура 20), с трудова 
заетост в обслужващия сектор (М = 17,4; SD = 3,41) и заемащи изпълнителска 
позиция в организационната йерархия (М = 18,74; SD = 3,7). 

Фигура 20. Статистически значими различия между групите по скалата Организационна акултурация 
в зависимост от възрастта на респондентите и стажа в конкретната организация  (р < 0,01).

Оказва  се,  че  за  приспособяването  към  организационната  култура 
допринасят както по-продължителният период на работа, даващ възможност за 
по-доброто опознаване и усвояване на формалните и неформалните правила и 
стандарти в организацията, така и  високите амбиции и силната мотивация за 
успех  и  кариерно  развитие,  характерни  за  заемащите  ръководни  постове. 
Съществена роля играе и типичната за зрелостта склонност към толерантност, 
признание  и  оценяване  не  само  на  „своите“,  но  и  на  „чуждите“  норми  и 
ценности. Не бива да се пренебрегва факта, че в днешните условия на световна 
криза, рецесия и безработица, осигуряването на доходи често е по-силен мотив 
от  реализацията  в  желана  професионална  сфера.  Намеренията  за  временна 
заетост в обслужващия сектор - до намирането и заемането на по-подходяща 
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длъжност в друга професионална сфера, са причина за сравнително по-ниската 
степен на акултурация към организацията.

В  обобщение  може  да  се  каже,  че  копинг  стратегията  Управление  на 
времето  и  организационната  акултурация  се  повлияват  в  голяма  степен  от 
социално-демографските  фактори,  макар  и  не  от  всички.  Подобна 
обусловеност, обаче, липсва при останалите променливи, върху които влияние 
оказват  не  повече  от  два  фактора.  Това  дава  основание  за  частично 
потвърждаване  на  издигнатата в  настоящото изследване   Хипотеза  1, 
най-вече  по  отношение  на  Управлението  на  времето  и  организационната 
акултурация.

2. Влияние на социокултурните фактори върху изследваните променливи

Хипотеза  2: Социокултурните  фактори оказват  значимо  влияние  върху 
нивото  на  преживявания  професионален  стрес,  върху  свързаните  с  него 
характеристики  на  личността  (локус  на  контрол),  организацията  (възприета 
организационна подкрепа) и културата (организационен мултикултурализъм и 
културална  дистанция  между  индивидуалните  и  организационни  ценности), 
както  и  върху  поведенческите  модели  на  копинг  и  организационна 
акултурация.

2.1.  Влияние  на  социокултурните фактори  върху  нивото  на 
възприетия професионален стрес

При  анализа  на  данните  не  се  установиха  статистически  значими 
различия  в  нивата  на  възприет  професионален  стрес  в  зависимост  от 
социокултурните  фактори.  Оказва  се,  че  нито  статусът  на  имигрант  в 
чуждестранна държава, нито работата в  чуждестранна организация, нито дори 
натрупания в миналото междукултурен опит (под формата на емиграция и/или 
работа  в  чуждестранна  организация)  повлияват  съществено  степента  на 
преживявания стрес на работното място, което дава основание за отхвърляне на 
Хипотеза 2 по отношение на тази променлива.

2.2. Влияние на социокултурните фактори върху локуса на контрол, 
възприетата  организационна  подкрепа  и  културалните  характеристики

Влияние върху локуса на контрол оказва миналия междукултурен опит, 
натрупан в процеса на работа  в чуждестранна организация  (t = -2,165;  p = 
0,032) , при ниво p < 0,05. По-високите средни стойности (М = 3,19; SD = 0,77), 
обозначаващи преобладаващ външен локус на контрол, са отчетени от лицата, 
които  имат  такъв  опит,  а  по-ниските  (М  =  2,92;  SD  =  0,71),  говорещи  за 
предимно вътрешен локус на контрол, са свързани с липсата на предишен стаж 
в подобна организация. Вероятно стремежът към контролиране на средата и на 
събитията  в  живота,  който  е  присъщ  за  индивидите  с  вътрешен  локус  на 
контрол, и нагласата за приемане на средата и събитията такива, каквито са, са 
определящи при избора на типа организация в процеса на търсене на работа. 
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Пребиваването  в  чуждестранна  държава  в  миналото води  до 
статистически  значими  различия  в  степента  на  възприета  организационна 
подкрепа (t = 2,020; p = 0,045) при ниво p < 0,05 – по-висока е тя в групата на 
лицата, които не са живели извън пределите на България (М = 27,94; SD = 6,29), 
а  по-ниска  –  при  тези,  които,  по  една  или  друга  причина,  са  прекарали 
определена част от живота си в чужбина (М =  25,66; SD =  7,34). В известна 
степен тези резултати опровергават очакванията, че по-богатият и автентичен 
междукултурен  опит  благоприятства  положителното  възприятие  на 
организационната подкрепа. Вероятно този ефект е налице, когато натрупаните 
впечатления от другата култура са в съответствие с перцепциите за справедливо 
заплащане, уважение и признание от ръководството, и добри условия на труд.

 По  скалата  Организационен  мултикултурализъм бяха  установени 
статистически значими различия в зависимост от  настоящия междукултурен 
опит, под формата на пребиваване в чуждестранна държава (t = -3,366;  p = 
0,001),  при ниво  p < 0,01,  и/или  работа в чуждестранна организация  (F = 
3,030; p = 0,019), при ниво p < 0,05. За най-високи нива на мултикултурализъм в 
организациите  съобщават  живеещите  в  чужбина  (М  =  34,85;  SD  =  4,67)  и 
работещите в изцяло чуждестранни организации, с участие от повече страни (М 
= 34,93; SD = 4,1) (Фигура 24). Напълно логичен и очакван резултат, предвид 
ясно  изразената   мултикултурална  ориентация  в  чуждестранната  ценностна 
система  на  личностно  и  организационно  равнище.  Умерена  степен  на 
организационен  мултикултурализъм  се  отчита  и  в  групата  на  живеещите  в 
България (М = 32,65; SD = 3,78) и работещите в изцяло български организации 
(М = 31,41; SD = 3,85) – индикатор за придвижване на организациите към все 
по-голямо приемане и оценяване на междукултурните различия в различните 
им форми и аспекти.

Фигура 24. Статистически значими различия между групите по скалата Организационен мултикултурализъм в 
зависимост от  пребиваването в чуждестранна държава в настоящето (р < 0,01) и  типа организация (р < 
0,05).

Факторите,  определящи  културалната  дистанция по  дименсията 
Избягване на несигурността, са:  типът организация (F = 3,102;  p = 0,017) и 
пребиваването в чуждестранна държава в настоящето (t = 2,207; p = 0,028), 
при ниво р < 0,05. Най-ниски средни стойности са отчетени при работещите в 
изцяло български организации (М = 0,05;  SD = 1,53) и при живеещите извън 
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Настояща емиграция Тип организация
29

30

31

32

33

34

35

36
Лицето живее в  България

Лицето живее извън 
България
Изцяло българска 
организация
Смесена, с 
преобладаващо българско 
у частие

Смесена, с 
преобладаващо 
чу ждестранно у частие
Изцяло чу ждестранна, с 
у частие от една страна
Изцяло чу ждестранна, с 
у частие от повече страни



България  (М =  -0,13;  SD =  1,58),  а  най-високи  –  при  работещите  в  изцяло 
чуждестранни организации, с участие от повече от една страна (М = 1,15; SD = 
1,59). Културалната дистанция се повлиява от тези два фактора и по дименсията 
Дългосрочна/ Краткосрочна ориентация при ниво  р < 0,01  – съответно (F = 
4,835; p = 0,001), (t = -3,651; p = 0,000). Най-високи са средните стойности  при 
лицата, работещи в изцяло чуждестранни организации, с участие от една страна 
(М = 1,05; SD = 4,37), и при пребиваващите в чуждестранна държава (М = 1,52; 
SD = 4,27). Най-ниски стойности отчитат работещите в изцяло чуждестранни 
организации, с участие от повече страни (М = -3,11; SD = 6,47). Въз основа на 
изведените тук резултати може да се допусне, че сред включените в настоящото 
изследване чуждестранни организации по-дългосрочно ориентирани са тези от 
тях,  чийто  произход  е  само от  една  страна.  Вероятно  различните  форми на 
съдружие при чуждестранните организации с участие от повече страни, както и 
предизвикателствата,  свързани  с  по-голямото  културно  многообразие, 
обуславят  една  по-краткосрочна  насоченост  и  стремеж  към  постигането  на 
бързи резултати и печалби. Впечатление прави и фактът, че по отношение и на 
двете измерения културалната дистанция е изразена в най-голяма степен при 
чуждестранните организации, с участие от повече от една страна, а в най-малка 
степен – при изцяло българските организации. Възможното обяснение за това е 
идеята,  че,  в  качеството  си  на  отворена  система,  взаимодействаща  със 
заобикалящата  среда,  организацията  е  носител,  в  различна  степен,  и  на 
националните  ценности  на  държавата,  от  която  произхожда,  поради  което 
попадането в нова и различна културна среда води до сложен и дълъг процес на 
приспособяване,  съпътстван  от  множество  междукултурни  различия, 
комуникативни затруднения и недоразумения.

2.3. Влияние на социокултурните фактори върху копинг стратегиите 
и организационната акултурация

В  зависимост  от пребиваването  в  чуждестранна  държава  в 
настоящето,  при  ниво  p <  0,05,  бяха  установени  статистически  значими 
различия по отношение на три копинг стратегии - Бягство от ситуацията (t = -
2,276; p = 0,024), Управление на времето (t = -2,134; p = 0,034) и Примиряване 
със ситуацията (t = -2,533; p = 0,012), като и трите стратегии са избирани по-
често  от  живеещите  извън  пределите  на  България  (със  средни  стойности, 
съответно - М = 17,35; SD = 3,71; М = 8,31; SD = 1,26 и М = 6,46; SD = 1,69). 
Емигрансткият  статус,  езиковите  бариери  и  дискриминацията  често  са 
предпоставка  за  избора  на  пасивни  копинг  стратегии,  като  примиряване  с 
проблемните  ситуации  или  тяхното  избягване.  Стремежът  към  ефективно 
планиране на работното време, пък, вероятно е продиктуван от специфичните 
особености на приемащата култура.

Липсата  на  статистически  значими  различия  в  степента  на 
организационна акултурация между групите в зависимост от който и да е от 
социокултурните  фактори  индикира,  че  нито  миналият,  нито  настоящият 
междукултурен  опит,  придобит  по  време  на  пребиваването  в  чуждестранна 
държава и/или работата в чуждестранна организация, въздействат значително 
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върху нивата на тази променлива, което опровергава Хипотеза 2 по отношение 
и на тази променлива. 

Липсата  на  статистически  значими  различия  при  възприетия 
професионален стрес и организационната акултурация, както и обусловеността 
на  останалите  променливи,  с  изключение  на  културалните  характеристики 
(организационен мултикултурализъм и културална дистанция), само от по един 
социокултурен фактор, водят до частичното потвърждаване на Хипотеза 2.

3. Взаимовръзки на професионалния стрес с характеристики на личността, 
организацията и културата, както и с поведенческите модели на копинг и 
организационна акултурация

Хипотеза  3: Възприетият  професионален  стрес  се  намира  в  значима 
взаимосвързаност с  характеристики  на  културата  (организационен 
мултикултурализъм,  културална  дистанция  между  индивидуалните  и 
организационни  ценности),  личността  (локус  на  контрол)  и  организацията 
(възприета  организационна  подкрепа),  както  и  с  поведенческите  модели  на 
копинг и организационна акултурация.

3.1. Възприет професионален стрес и културални характеристики
Сред корелационните връзки между възприетия професионален стрес и 

културалните характеристики с най-висока стойност се отличава отрицателната 
корелация  (при  ниво  р  <  0,01)  с  културалната  дистанция по  дименсията 
Избягване  на  несигурността (r =  -0,239;  р  =  0,000) –  очакван  резултат, 
предвид  доказаната  от  Хофстеде  връзка  между  стреса  и  избягването  на 
несигурността,  като  индивидуално  ценностно  измерение.  В  по-слаба,  но 
статистически значима, степен (при ниво  р < 0,05) е изразена положителната 
корелация  между  професионалния  стрес  и  културалната  дистанция  по 
дименсията  Индивидуализъм/Колективизъм (r =  0,171;  р  =  0,011),  както  и 
обратнопропорционалната  взаимовръзка  с  организационния 
мултикултурализъм (r =  -0,161;  р  =  0,017)  (Таблица  39).  Става  ясно,  че 
професионалният  стрес  е  по-често  срещан  сред  членовете  на  монокултурно 
насочените  организации,  характеризиращи  се  с  професионална  сегрегация  и 
дискриминация  към представителите  на  женския  пол  и  на  малцинствата.  За 
разлика  от  тях,  ориентираните  към мултикултурализма  организации  отчитат 
ниски  нива  на  стрес,  благодарение  на  своите  усилия  и  активни стъпки  към 
приемане, оценяване и подкрепа на хората с различна културна принадлежност. 
Средните  нива  на  мултикултурализъм  в  настоящото  изследване,  сочещи 
наличието най-вече на плурални организации, корелират значимо с умерените 
нива  на  стрес  в  тези  организации  –  добър  знак  за  положителния  ефект  от 
придвижването  им  към  същинския  мултикултурализъм.  Те  се  свързват  и  с 
минималната степен или липсата на културална дистанция, която в тази извадка 
е следствие от еднакво високите нива на избягване на несигурността както на 
личностно, така и на организационно равнище, говорещи за силна ориентация 
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към  спазването  на  правилата  и  съпротива  към  нововъведенията.  Слабо 
изразената  културална  дистанция  относно  поставянето  на  акцента  върху 
индивида  или  върху  групата,  също  се  свързва  с  умерените  нива  на 
професионален  стрес,  които  се  повишават  заедно  с  увеличаването  на  тази 
дистанция, и обратно.

Таблица  39. Взаимовръзки  между  нивото  на  възприет  професионален  стрес и  културалните 
характеристики.

Корелации на Пиърсън (r)
Възприет професионален стрес

r p

Културална 
дистанция между 
индивидуалните и 
организационните 
ценности

Индивидуализъм/Колективизъм ,171* .011
Мъжественост/Женственост

Властово разстояние

Избягване на несигурността -,239** .000
Дългосрочна/Краткосрочна ориентация

Организационен мултикултурализъм -,161* .017
** Корелацията е статистически значима при ниво р < 0,01.
  * Корелацията е статистически значима при ниво р < 0,05.

3.2. Възприет професионален стрес и локус на контрол
Статистически  значима  (при  ниво  р  <  0,05)  се  оказва  и  корелацията 

между  преживявания  професионален  стрес и  локуса  на  контрол на 
изследваните  лица  (r =  0,166;  р  =  0,014). В съответствие  с  концепцията   за 
връзката  между  стреса  и  локуса  на  контрол  (Spector,  2002),  изведената  тук 
взаимозависимост също е правопропорционална – високите  нива  на работен 
стрес се свързват с външния локус на контрол, ниските нива – с вътрешния 
локус на контрол.

3.3.  Възприет  професионален  стрес  и  възприета  организационна 
подкрепа

Стресът  на  работното  място  се  намира  в  силна  (при  ниво  р  <  0,01) 
обратнопропорционална  взаимозависимост  (r =  -0,307;  р  =  0,000)  и  с 
възприетата  организационна  подкрепа.  Положителната  перцепция  на 
индивида  относно  уважението  и  загрижеността,  демонстрирани  от 
организацията,  се  съчетава  с  ниски  нива  на  стрес  в  трудовия  процес.  Тази 
корелация е с най-висока стойност спрямо останалите, разгледани до момента – 
доказателство  за  изключително  важната  роля,  която  организационната 
подкрепа,  подобно  на  социалната  подкрепа,  има  по  отношение  на 
професионалния стрес.

3.4. Възприет професионален стрес и поведенчески модели
Сравнително  високата  стойност  и  отрицателният  знак  на  корелацията 

между възприетия професионален стрес и  организационната акултурация (r 
=  -0,236;  р  =  0,000)  са  доказателство  за  силната  обратнопропорционална 
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свързаност  на  тези  две  променливи  (при  ниво  р  <  0,01),  и  налагат 
необходимостта  от  по-нататъшен анализ с  цел  установяването  на  причинно-
следствената връзка между тях. Напълно логично е тя да бъде двупосочна, т.е. 
високата степен на акултурация към организацията да води до ниски нива на 
работен  стрес,  както  и  обратното  -  високите  нива  на  стрес  да  понижават 
степента на акултурация към организационните ценности, норми и практики.

С  най-висока  стойност  се  очертава  отрицателната  корелация  между 
професионалния стрес и третата по предпочитания от страна на респондентите 
копинг стратегия –  Увереност в успеха (r = -0,330; р = 0,000) (при ниво р < 
0,01).  Оказва  се,  че  положителното  мислене  и  възприятие на  стресовите 
ситуации като възможност за придобиване на  нов опит и умения е свързано с 
ниски  нива  или,  дори,  отсъствие  на  стрес  в  процеса  на  работа.  Отново  с 
отрицателен знак, индикиращ обратнопропорционална връзка, но и с най-ниска 
стойност  е  корелацията  между  професионалния  стрес  и  петата  по 
предпочитания стратегия - Търсене на социална подкрепа (r = -0,143; р = 0,035) 
(при ниво р < 0,05) (Таблица 42). 

Таблица 42. Взаимовръзки между нивото на възприет професионален стрес и поведенческите модели.

Корелации на Пиърсън (r)
Възприет професионален стрес

r p

Стратегии за справяне с 
професионалния стрес

Повишаване на усилията

Бягство от ситуацията

Увереност в успеха -,330** .000

Търсене на социална подкрепа -,143* .035
Промяна на ситуацията

Управление на времето

Примиряване със ситуацията ,172* .011

Организационна акултурация -,236** .000
** Корелацията е статистически значима при ниво р < 0,01.
  * Корелацията е статистически значима при ниво р < 0,05.

Макар  и  по-рядко  използвана  от  изследваните  лица,  тази  копинг 
стратегия се оказва значим фактор по отношение на преживявания стрес – тук 
отново  може  да  се  предполага  съществуването  на  двупосочна 
взаимозависимост,  т.е.  активните  действия,  насочени  към  получаването  на 
помощ и съдействие в трудните ситуации, е възможно да са причина за и/или 
следствие от ниските нива на стрес в работата. Във всеки случай, обаче, по-
честата  употреба  на  тази  стратегия  се  свързва  с  по-рядкото  преживяване  на 
професионален стрес. 

Третата копинг стратегия, намираща се в относително умерена корелация 
с нивото на стрес, е  Примиряването със ситуацията (r = 0,172; р = 0,011) 
(при  ниво  р  <  0,05),  една  от  най-малко  предпочитаните  стратегии  от 
участниците в изследването. Оказва се, че лицата, които при попадане в трудни, 
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проблемни  ситуации  избират  пасивното  поведение  на  примиряване  с  тях, 
съобщават за по-високи нива на възприет стрес. 

Установените при анализа корелации на възприетия професионален стрес 
с  възприетата  организационна  подкрепа,  локуса  на  контрол  и  част  от 
поведенческите  модели  и  културални  характеристики  подкрепят  в 
значителна степен, макар и не напълно, Хипотеза 3.

4. Взаимовръзки на поведенческите модели на копинг и организационна 
акултурация с характеристики на личността, организацията и културата

Хипотеза 4: Поведенческите модели на копинг и организационна акултурация 
се  намират  в  значима  взаимосвързаност както  помежду  си,  така  и  с 
характеристики на културата (организационен мултикултурализъм, културална 
дистанция  между  индивидуалните  и  организационни  ценности),  личността 
(локус на контрол) и организацията (възприета организационна подкрепа).

4.1. Поведенчески модели и културални характеристики
В  резултат  на  корелационния  анализ  се  установи,  че  културалната 

дистанция по  дименсията  Индивидуализъм/Колективизъм се намира в слаба 
корелация (при ниво р < 0,05) с копинг стратегията Повишаване на усилията (r 
=  -0,161;  р  =  0,017)  и  в  силна  корелация  (при  ниво  р  <  0,01)  с  копинг 
стратегиите  Увереност в успеха (r = -0,240; р = 0,000) и  Търсене на социална 
подкрепа (r = -0,188; р = 0,005).  Измерението Избягване на несигурността на 
културалната дистанция формира слаба корелация (при ниво р < 0,05) с копинг 
стратегиите  Повишаване на усилията (r = -0,133; р = 0,050) и  Управление на 
времето (r =  -0,139;  р  =  0,040).  Прави  впечатление  фактът,  че  всички 
корелации, открити между копинг стратегиите и културалната дистанция, са с 
отрицателен  знак,  признак  за  съществуването  на  обратнопропорционална 
връзка  между  тези  променливи.  Освен  това,  за  разлика  от  културалната 
дистанция  по  измерението  Избягване  на  несигурността,  културалната 
дистанция  между  индивидуалистично-колективистичните  ценности 
формира  по-силни  корелации  с  копинг  стратегиите.  Най-значима  от  тях  е 
корелацията със стратегията  Увереност в успеха, следвана от корелацията със 
стратегията Търсене на социална подкрепа, а трета по сила (при ниво р < 0,05) е 
корелацията със стратегията  Повишаване на усилията. Оказва се, че високата 
степен на предпочитания към тези активни и ефективни техники за справяне 
със стреса се съчетава с отсъствието или наличието на минимална културална 
дистанция между индивидуалистично-колективистичните нагласи на индивида 
и организацията.  По-слаби, но статистически значими, са корелациите между 
културалната дистанция по отношение на ценностите, свързани с избягването 
на  несигурността, и  копинг  стратегиите  -  Повишаване  на  усилията и 
Управление  на  времето,  като  и  двете  са  с  почти  еднакви  стойности. 
Наблюдаваната  в  настоящото  изследване  минимална  културална  дистанция, 
поради високата степен на избягване на несигурността както на индивидуално, 
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така  и  на  организационно  равнище,  се  свързва  със  склонността  на 
респондентите  към  влагане  на  повече  енергия  и  усилия  при  решаването  на 
проблеми, както и отделяне на повече внимание към оптималното планиране на 
времето. 

Корелационният  анализ  демонстрира  съществуването  на  силна, 
правопропорциална взаимозависимост между организационната акултурация и 
организационния мултикултурализъм (r = 0,215; р = 0,002). Става ясно, че 
степента  на  приспособяване  на  индивида  към организационните  ценности  и 
практики  се  повишава  заедно  със  степента  на  мултикултурализъм  на 
организацията - добър знак за съвременните организации, придвижващи се към 
приемането и оценяването на все по-нарастващото културно многообразие в 
днешния свят. Организационната акултурация формира статистически значими 
корелационни връзки  и с  културалната  дистанция. С  най-висока  стойност 
сред  тях  е  корелацията  по  отношение  на  дименсията  Дългосрочна/  
Краткосрочна ориентация (r = 0,243; р = 0,000). Нейният положителен знак 
индикира правопропорциалното нарастване на степента на акултуриране към 
организационната  култура  с  повишаване  на  дистанцията  между 
индивидуалните  и  организационните  ценности,  свързани  със  зачитането  на 
традициите,  постоянството  и  стремежа  към  бързи,  краткосрочни  резултати. 
Втора по сила, но с отрицателен знак, е корелацията между организационната 
акултурация  и  културалната  дистанция  при  индивидуалистично-
колективистичните ценности  (r =  -0,203;  р  =  0,003).  Тя  е  показател,  че 
високите  нива  на  акултурация  се  свързват  с  липсата  или  наличието  на 
минимални различия  относно  значимостта  и  позицията  на  Аз-а  и  групата  в 
ценностната система на индивида и организацията. Сравнително по-слаба (при 
ниво  р  <  0,05),  отново  с  отрицателен  знак,  е  корелацията  по отношение  на 
Властовото разстояние (r = -0,158; р = 0,021) – тук отново високите нива на 
акултурация към организационната  култура предполагат  ниски стойности на 
културалната дистанция, свързана с ценности като подчинение и конформизъм 
или равнопоставеност и независимост.

4.2. Поведенчески модели и локус на контрол
Установените корелации, почти еднакви по стойност и сила (при ниво р < 

0,05),  са  единствено  между  локуса  на  контрол и  копинг  стратегиите 
Повишаване на усилията (r = 0,143; р = 0,034) и  Управление на времето (r = 
0,137; р = 0,043). Положителният им знак свидетелства за успоредната градация 
в  стойностите  на  тези  променливи.  Става  ясно,  че  в  ситуации  на  стрес, 
вътрешният локус на контрол, в по-голяма степен, отколкото външния локус на 
контрол, се свързва  с полагането на повече усилия и по-добро организиране на 
времето и оптимизиране на графиците. 

4.3. Поведенчески модели и възприета организационна подкрепа
По отношение на възприетата организационна подкрепа се установи 

съществуването  на  силна  отрицателна  корелация  между  нея  и  копинг 
стратегията Бягство от ситуацията (r = -0,223; р = 0,001), при ниво р < 0,01, и 
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слаба положителна корелация с Търсенето на социална подкрепа (r = 0,151; р = 
0,025), при ниво р < 0,05. За разлика от честото избягване на проблемите, което 
по-скоро  се  свързва  с  негативни  възприятия  на  подкрепата,  уважението  и 
оценяването  от  страна  на  организацията,  усиленото  търсене  на  социална 
подкрепа  предполага  и  положителни  перцепции  на  проявяваната  от 
организацията подкрепа, съдействие и загриженост. Обяснението тук може да 
се търси по посока на социалната норма на реципрочност и съответствие между 
поведението  на  индивида  и  ответната  реакция  на  възнаграждаване  или 
санкциониране  в  зависимост  от  вложените  усилия.  На  фона  на  тези 
взаимозависимости,  със  значително  по-голяма  стойност  и  сила  се  откроява 
корелационната  връзка  между  възприетата  организационна  подкрепа  и 
организационната  акултурация (r =  0,428;  р  =  0,000),  при  ниво  р  <  0,01 
(Таблица  45).  Нейният  положителен  знак  говори  за  наличието  на 
правопропорциално повишаване или понижаване на степента на акултурация и 
перцепция на организационната подкрепа. 

Таблица 45. Взаимовръзки между поведенческите модели и възприетата организационна подкрепа.

Корелации на Пиърсън (r)
Възприета организационна подкрепа

r p

Стратегии за справяне 
с професионалния 
стрес

Повишаване на усилията
Бягство от ситуацията -.223** .001
Увереност в успеха

Търсене на социална подкрепа .151* .025
Промяна на ситуацията
Управление на времето
Примиряване със ситуацията

Организационна акултурация .428** .000
** Корелацията е статистически значима при ниво р < 0,01.
  * Корелацията е статистически значима при ниво р < 0,05.

Положителните  възприятия  на  подкрепата,  получавана  на  работното 
място, се съчетават с високите нива на акултурация, за които е присъщо  по-
задълбоченото  познаване  и  усвояване  не  само  на  формалните,  но  и  на 
неформалните норми, ценности, практики и стандарти в организацията, а това 
неминуемо води до по-голяма социализация  в  организацията,  която,  от  своя 
страна, повишава субективното усещане за значимост и оценяване.

4.4. Копинг стратегии и организационна акултурация
Организационната акултурация образува  три силни  (при  ниво  р < 0,01) 

корелации с копинг стратегиите Повишаване на усилията (r = 0,284; р = 0,000), 
Промяна на ситуацията (r = 0,198;  р = 0,004)  и  Управление на времето (r = 
0,178;  р  =  0,009) и  една  по-слаба  корелация  (при  ниво  р  <  0,05)  с  копинг 
стратегията Увереност в успеха (r = 0,176; р = 0,010) (Таблица 46). И четирите 
корелации  са  с  положителен  знак  и  свидетелстват  за  правопропорциални 
взаимозависимости между изследваните променливи. С най-висока стойност е 
корелационната връзка със стратегията Повишаване на усилията, а в най-малка 
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степен организационната акултурация корелира с  Увереността в успеха. Това 
означава, че високата степен на акултурация към организационната култура се 
свързва  със  стремежа  най-вече  към  увеличаване  на  влаганата  енергия  при 
стресови  ситуации,  отколкото  към  планиране  на  времето,  промяна  или 
позитивна интерпретация на стресовите събития. Всъщност, и четирите копинг 
стратегии, намиращи се в статистически значима корелация с организационната 
акултурация, са част от т. нар. активен, проблемно-фокусиран копинг, изтъкван 
като най-ефективния подход за преодоляване на стреса. 

Таблица 46. Взаимовръзки между копинг стратегиите и организационната акултурация. 

Корелации на Пиърсън (r)

Организационна акултурация
r p

Повишаване на усилията .284** .000
Бягство от ситуацията
Увереност в успеха .176* .010

Търсене на социална подкрепа
Промяна на ситуацията .198** .004
Управление на времето .178** .009
Примиряване със ситуацията

** Корелацията е статистически значима при ниво р < 0,01.
  * Корелацията е статистически значима при ниво р < 0,05.

Може да се обобщи, че, подобно на проверените до момента хипотези, 
изведените  при  корелационния  анализ  статистически  значими  взаимовръзки 
подкрепят  Хипотеза 4 , макар и не напълно, поради  липсата на каквито и да 
е взаимозависимости при копинг стратегията  Примиряване със ситуацията и 
културалната дистанция по измерението Мъжественост/Женственост.

5.  Взаимовръзки  между  свързаните  със  стреса  характеристики  на 
личността, организацията и културата

Хипотеза  5: Съществуват  значими  взаимозависимости между  свързаните 
със стреса характеристики на културата (организационен мултикултурализъм, 
културална дистанция  между индивидуалните  и  организационни ценности), 
личността  (локус  на  контрол)  и  организацията  (възприета  организационна 
подкрепа).

5.1. Културални характеристики и локус на контрол
Корелационният  анализ  демонстрира  наличието  на  две  слаби,  но 

статистически значими (при ниво  р < 0,05), взаимозависимости между  локуса 
на  контрол  и културалните  характеристики.  С  по-голяма  стойност  и 
отрицателен  знак  се  отличава  корелацията  с  организационния 
мултикултурализъм  (r = -0,151; р = 0,026). Става ясно, че вътрешният локус 
на контрол се свързва с мултикултурализма в организациите, а външният локус 
на контрол - с преобладаващите монокултурални тенденции в организациите. 
Вероятно зависимостта тук е двупосочна – от една страна е възможно още при 
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етапа  на  подбор  на  кадрите  монокултуралните  организации  да  търсят  хора, 
склонни  към  пасивност,  конформизъм  и  безусловно  подчинение  –  черти, 
характерни за външния локус на контрол, а мултикултуралните организации да 
се стремят към привличането на хора с вътрешен локус на контрол, за които е 
присъща  активната  позиция  и  съзнанието  за  лична  отговорност  спрямо 
събитията.  От  друга  страна,  не  бива  да  се  подценява  и  ролята  на 
организационната култура – системното привилегироване на представителите 
на доминиращата група и потискане на всички останали налага практическата 
необходимост от приемане и примиряване с вече установените норми. Докато 
целенасочената  организационна  политика  за  преодоляване  на 
дискриминационните нагласи и приемане на културните различия несъмнено 
буди размисъл по тези въпроси и е добра предпоставка за поемане на лична 
отговорност и активна позиция във връзка с тази проблематика.

Другата  корелационна  връзка,  която  локусът  на  контрол  формира  при 
ниво  р  <  0,05 с  културалната  дистанция по  дименсията  Мъжественост/ 
Женственост (r =  0,139;  р  =  0,039),  е  с  положителен  знак,  признак  за 
правопропорционална  зависимост  между  двете  променливи  –  голямата 
дистанция  между  индивид  и  организация  по  това  измерение  се  съчетава  с 
вътрешен  локус  на  контрола,  а  минималната  или  липсата  на  дистанция  се 
свързва с външния локус на контрол. Обяснението тук може да се търси по 
посока на сходството между присъщата за вътрешния локус на контрол нагласа 
към  контролиране  и  активно  въздействие  на  средата,  и  „мъжествените“ 
ценности  като  амбициозност,  асертивност,  съревнователност,  стремеж  към 
успех „на всяка цена“. По същия начин могат да се открият прилики и между 
типичните  за  външния  локус  на  контрол  пасивност  и  приемане  на  нещата 
„такива,  каквито  са“,  и  „женствените“  ценности  на  толерантност, 
сътрудничество и добронамереност.

5.2.  Културални  характеристики  и  възприета  организационна 
подкрепа

При  анализа  на  корелационните  взаимозависимости  по  отношение  на 
възприетата организационна подкрепа бяха установени две силни (при ниво р < 
0,01) и една слаба (при ниво р < 0,05) връзки. С най-висока стойност се очерта 
положителната  корелация  на  възприетата  организационна  подкрепа  с 
организационния мултикултурализъм (r =  0,363;  р  =  0,000).  Зависимостта 
между тези две променливи се оказа правопропорционална, което означава, че 
характерните  за  мултикултурализма  толерантност  и  зачитане  на  човешките 
права  и  достойнство  благоприятстват  усещането  у  индивида,  че  е  ценен  и 
обгрижван в организацията. И обратно – монокултуралната ориентация на една 
организация  предполага  наличието  на  по-скоро  негативни  перцепции  във 
връзка с осигуряваното от нея признание и подкрепа на служителите. 

Между  възприетата  организационна  подкрепа  и  културалната 
дистанция бяха  установени  една  силна  отрицателна  взаимозависимост  (r = 
-0,309;  р = 0,000) по отношение на дименсията  Властово разстояние и една 
слаба  положителна  корелация  при  измерението  Мъжественост/ 
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Женственост (r =  0,167;  р  =  0,013).  Става  ясно,  че  високата  степен  на 
възприета  организационна  подкрепа  се  свързва  с  наличието  на  голяма 
културална  дистанция  между  „мъжествено“/“женствените“  ценности  на 
индивидуално и организационно равнище и липсата  на такава  дистанция по 
отношение на властовото разстояние.  И обратно - негативните перцепции на 
организационната  подкрепа  се  наблюдават  при  липсата  на  културална 
дистанция  между  „мъжествено“/“женствените“  ценности  на  индивида  и 
организацията  и  високите  нива  на  дистанция  по  отношение  на  властовото 
разстояние.  Обратнопропорционалната  зависимост  по  отношение  на 
властовото разстояние е напълно логична и очаквана – липсата на различия 
между  индивидуалните  и  организационните  нагласи  за  типа  управление 
естествено  води  до  по-позитивни  възприятия  на  подкрепата  от  страна  на 
организацията.  Възможна  причина  са  и  предпочитанията  към  конформно 
поведение, еднакво застъпени както при индивида, така и при организацията. 
Интерес буди правопропорционалната зависимост по отношение на дименсията 
Мъжественост/  Женственост.  В  случаите,  когато  индивидът  цени  повече 
„мъжествените“ ценности, а организацията – се придържа към „женствените“ 
ценности,  е  възможно  наличието  на  положително  възприятие  на 
организационната  подкрепа.  Открит  остава  въпросът,  свързан  с  обратния 
случай – когато организацията е по-“мъжествено“ настроена, а индивидът има 
потребност от по-„женствени“ норми и ценности, насочени към поддържането 
на добри взаимоотношения, сътрудничество и т.н. 

5.3. Организационен мултикултурализъм и културална дистанция
При  анализа  на  взаимозависимостите  между  двете  културални 

променливи  в  настоящото  изследване  се  очерта  само  една  статистически 
значима  отрицателна  корелация  по  дименсията  Индивидуализъм/ 
Колективизъм (r = -0,182; р = 0,007), при ниво р < 0,01, според която високите 
стойности  на  организационен  мултикултурализъм  се  съчетават  с  ниски 
стойности  на  културална  дистанция  между  индивидуалистично-
колективистичните ценности на индивидуално и организационно ниво. Същото 
важи и в противоположния случай – превесът на монокултурални нагласи в 
организацията  корелира  с  високите  стойности  на  културална  дистанция 
относно  индивидуалистично-колективистичните  ценности.  Това,  на  пръв 
поглед,  изглежда  парадоксално,  тъй  като  е  логично  да  се  очаква  по-голяма 
степен  на  мултикултурализъм  именно  при  наличието  на  повече  различия  в 
културните  ценности.  Но,  от  друга  страна,  мултикултурализмът  в 
организацията  е  практически по-лесно постижим и възможен за  поддържане 
при  наличието  на  минимална  културална  дистанция  между  индивида  и 
организацията.

В заключение може да се каже, че получените при анализа корелационни 
зависимости до известна степен  потвърждават  Хипотеза 5, но не напълно, 
главно  поради  липсата  на  каквито  и  да  е  статистически  значими връзки  по 
отношение на културалната дистанция по две от измеренията – Избягване на 
несигурността и Дългосрочна/Краткосрочна ориентация.
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6.  Предиктори  на  професионалния  стрес  и  поведенческите  модели  на 
копинг и организационна акултурация

Хипотеза 6: Възприетият професионален стрес се детерминира от свързаните 
с него характеристики на културата (културална дистанция,  организационен 
мултикултурализъм),  организацията  (възприета  организационна  подкрепа)  и 
личността (локус на контрол), както и от поведенческите модели на копинг и 
организационна акултурация. Той, от своя страна, заедно с посочените по-горе 
характеристики,  детерминира поведенческите  модели  на  копинг  и 
организационна акултурация.

6.1. Предиктори на възприетия професионален стрес
При  проведения  многофакторен  регресионен  анализ  се  установи,  че 

възприетият  професионален  стрес  се  детерминира  най-вече  от  копинг 
стратегията  Увереност в успеха (β = -0,290; p < 0,01),  в по-малка степен от 
културалната дистанция между индивидуалните и организационните ценности, 
свързани с избягването на несигурността (β = -0,222; p < 0,01) и най-слабо от 
възприетата  организационна подкрепа (β  =  -0,187;  p  <  0,05).  Този  модел 
обяснява 30,4% от общата вариация (ΔR2 = 0,304) – един сравнително добър 
резултат.  Зависимостта  е  обратнопропорционална  и  при  трите  независими 
променливи  и  потвърждава  на  емпирично  ниво  обусловеността  на 
преживявания професионален стрес от когнитивните оценки и перцепции по 
отношение  на  несигурността,  стресогенната  ситуация  и  подкрепата  от 
организацията.

6.2. Предиктори на организационната акултурация
Като най-силен предиктор на организационната акултурация се очертава 

възприетата  организационна  подкрепа (β  =  0,404;  p  <  0,01),  следвана  от 
културалната  дистанция  по  дименсията  Дългосрочна/Краткосрочна 
ориентация (β  =  0,215;  p  <  0,01).  Трета  по  степен  на  влияние  е  копинг 
стратегията Повишаване на усилията (β = 0,220; p < 0,01), след нея се нарежда 
културалната дистанция по измерението  Мъжественост/Женственост (β = 
-0,185; p < 0,01). В по-малка степен организационната акултурация се определя 
от стремежа към Промяна на стресогенната ситуация  (β = 0,160; p < 0,05) и 
културните  различия  между  индивид  и  организация  във  връзка  с 
индивидуалистичните  и  колективистичните ценности   (β  =  -0,142;  p  < 
0,05).  Тези  променливи  обясняват значителна  част  (38%) от  вариацията  на 
организационната  акултурация  (Δ R2 =  0,380).  Обратнопропорционалната 
обусловеност на организационната акултурация от културалната дистанция по 
измеренията  Мъжественост/Женственост и  Индивидуализъм/ Колективизъм 
говори,  че,  колкото  повече  се  различават  ценностите  на  индивида  и 
организацията  по  отношение  на  идентичността  и  социално-половите  роли, 
толкова  по-слабо  е  усвояването  на  организационните  стандарти  и  практики. 
Важна  роля  за  това  имат  и  негативните  възприятия  на  организационната 
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подкрепа, липсата на мотивация от страна на индивида за полагане на повече 
усилия  и  за  предприемане  на  стъпки  към  промяна  на  трудните  ситуации, 
възникващи  на  работното  място.  И  обратно,  усещането,  че  си  значим, 
сходството между личните и организационните ценности и норми, и активният 
проблемно-фокусиран копинг са предпоставки за по-добро приспособяване към 
културата на организацията.

6.3. Предиктори на стратегиите за справяне с професионалния стрес

Предиктори на копинг стратегията Повишаване на усилията
Повишаването на  усилията  за  преодоляване  на  стреса  в  работата  се 

детерминира преди всичко от организационната акултурация (β = 0,305; p < 
0,01)  и  в  по-малка  степен  -  от  културалната  дистанция  по  измеренията 
Избягване  на  несигурността (β  =  -0,150;  p  <  0,05)  и  Индивидуализъм/ 
Колективизъм (β  =  -0,142;  p  <  0,05).  Липсата  на  подобна  дистанция  и 
интеграцията към нормите и ценностите на работното място водят до по-голяма 
активност  от  страна  на  индивида  за  справяне  с  напрежението. Този  модел 
обяснява 15,2% от вариацията на копинг стратегията, свързана с повишаване на 
усилията при трудности в работата (Δ R2 = 0,152). 

Предиктори на  копинг стратегията Бягство от ситуацията
Копинг стратегията Бягство от ситуацията се детерминира единствено от 

възприетата организационна подкрепа (β  = -0,247;  p  < 0,01). Колкото по-
голяма е тя, толкова по-рядко човек избягва проблемите в работата. Липсата на 
съдействие от страна на колегите и/или ръководителите,  пък,  е възможно да 
провокира пасивно и неангажиращо поведение у индивида при възникване на 
трудни ситуации. Настоящият модел обяснява едва 6,9% от вариацията на тази 
копинг стратегия (Δ R2 = 0,069).

Предиктори на копинг стратегията Увереност в успеха 
Увереността в успеха се детерминира в най-голяма степен от възприетия 

професионален  стрес (β  =  -0,338;  p  <  0,01)  и  в  по-умерена  степен  от 
културалната дистанция по отношение на Индивидуализъм/Колективизъм (β = 
-0,193;  p  <  0,01)   и  Избягване  на  несигурността (β  =  -0,165;  p  <  0,05). 
Обратнопропорционалната  зависимост  на  тази  копинг  стратегия  от 
променливите в модела означава, че високите нива на стрес в работата, особено 
когато  са  в  съчетание  със  съществени  различия  между  индивидуалните  и 
организационните възгледи за идентичността и сигурността, предопределят по-
ниската  увереност  в  успеха  и  по-песимистичните  нагласи  за  изхода  от 
проблемната ситуация на работното място. Изведеният тук модел обяснява 19% 
от вариацията на стратегията Увереност в успеха  (Δ R2 = 0,190).

Предиктори на  копинг стратегията   Търсене на социална подкрепа   
В резултат на регресионния анализ относно тази стратегия се очертаха 

две слабо обуславящи я независими променливи – дистанцията по измерението 
Индивидуализъм/Колективизъм (β  =  -0,168;   p  <  0,05)  и  възприетата 
организационна подкрепа (β = 0,190;  p < 0,05). Очакван резултат, особено по 

39



отношение на правопропорционалното нарастване на търсенето на съдействие 
от близки, колеги и ръководители в резултат на положителните перцепции на 
организационната подкрепа. Логична е и връзката между липсата на различия в 
индивидуалистично-колективистичните ценности и склонността на работещите 
да търсят социална подкрепа в ситуации на стрес. Тези две променливи заедно 
детерминират 9,8% от вариацията на копинг стратегията (Δ R2 = 0,098). 

Предиктори на  копинг стратегията Промяна на ситуацията
Предикторите  на  стремежа  към промяна  на  проблемните  ситуации 

включват две независими променливи. С по-голяма степен на влияние от тях е 
организационната  акултурация (β =  0,257;  p <  0,01),  а  с  по-малка  - 
културалната  дистанция  по  дименсията  Мъжественост/Женственост (β = 
0,152;  p <   0,05).  Склонността  към  активни  опити  за  контролиране  на 
стресиращите  събития  се  обуславя  от  високата  степен  на  усвояване  на 
организационните  ценности  от  индивида  и  от  наличието  на  културални 
различия по отношение на социално-половите роли. Този модел обяснява малка 
част (11,5%) от вариацията на стратегията Стремеж към промяна на ситуацията 
(Δ R2 = 0,115).

Предиктори на  копинг стратегията Управление на времето
Най-добрият предиктор на  копинг стратегията Управление на времето е 

културалната  дистанция,  свързана  с  избягването  на  несигурността (β  =  -
0,183; p < 0,05), следвана от локуса на контрол (β = 0,170; p < 0,05). Най-слаб 
предиктор в този модел е възприетият професионален стрес (β = -0,162; p < 
0,05). Различията във възприемането на неопределеността като опасна от страна 
на индивида и организацията водят до по-голяма склонност към планиране на 
работния  ден.  Външният  локус  на  контрол,  който  обикновено се  свързва  с 
пасивно  и  приемащо  отношение  към  средата,  в  настоящия  модел  също 
предсказва  склонността  към  организиране  на  времето,  като  средство  за 
справяне със служебните проблеми. Това, вероятно, се дължи на характерните 
за  съвременната  работна среда  динамика и стремеж към оптимална времева 
натовареност. По-честото използване на тази копинг стратегия се обуславя и от 
по-ниските нива на стрес в работата, които са предпоставка за поддържането на 
добра  кондиция  и  организираност,  необходими  при  спазването  на  времеви 
графици.  Изведеният  тук  модел  отново  обяснява  малък  процент  (10,1%)  от 
вариацията на тази копинг стратегия (Δ R2 = 0,101). 

Предиктори на   копинг стратегията     Примиряване със   ситуацията  
Възприетият професионален стрес се оказва единствения предиктор на 

копинг стратегията Примиряване  със  ситуацията (β =  0,172;  p <  0,05),  като 
обяснява едва 6,3 % от нейната вариация  (Δ R2 =  0,063).  Вероятна причина за 
този резултат могат да бъдат чувствата за безсилие, умора и песимизъм, които 
често  съпровождат  високите  нива  на  стрес  и  предполагат  избора  на 
примиренческо поведение при проблемни ситуации. 

Може  да  се  обобщи,  че  професионалният  стрес  се  детерминира  от 
сравнително малка част от посочените в  Хипотеза 6 променливи, а именно - 
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Увереността  в  успеха, културалната  дистанция  относно  избягването  на 
несигурността и  възприетата  организационна  подкрепа.  Той,  на  свой  ред, 
обуславя  копинг стратегиите Примиряване със ситуацията,   Управление на 
времето и  Увереност в успеха.  Към предикторите на копинг стратегиите  се 
отнасят  и  локуса  на  контрол,  възприетата  организационна  подкрепа, 
организационната  акултурация  и  културалната  дистанция  по  дименсиите 
Избягване  на  несигурността, Индивидуализъм/Колективизъм  и 
Мъжественост/Женственост. Организационната акултурация се детерминира 
от възприетата организационна подкрепа, копинг стратегиите  Повишаване на 
усилията и Промяна на ситуацията, и културалната дистанция по измеренията 
Дългосрочна/Краткосрочна ориентация и Мъжественост/ Женственост. 

Впечатление прави наличието на двупосочна причинно-следствена връзка 
между преживявания  професионален стрес  и  увереността  в  успеха.  Подобна 
взаимна  детерминираност  се  наблюдава  и  между   организационната 
акултурация  и  копинг  стратегиите  Повишаване  на  усилията и  Промяна  на 
ситуацията.  Интерес  предизвиква  и  отсъствието  на  възприемания  работен 
стрес  сред  детерминантите на  организационната  акултурация,  както  и 
обратното – обусловеността  му от  степента  на  организационна акултурация. 
Освен  това,  в  нито  един  от  изведените  модели,  обясняващи  вариациите  на 
професионалния стрес, копинг стратегиите и организационната акултурация, не 
фигурират  като  предиктори  културалната  дистанция  по  отношение  на 
Властовото  разстояние и  организационният  мултикултурализъм.  Това 
поражда необходимостта от провеждане на по-детайлни бъдещи изследвания в 
тази насока и дава основание за  частично потвърждаване на издигнатата 
Хипотеза 6  .  

ИЗВОДИ

Въз основа на резултатите от проведения анализ на емпиричните данни 
могат да бъдат направени следните изводи:

1.  Настоящата  извадка  се  характеризира  със  средни  нива  на  възприет 
професионален стрес, равно съотношение между външен и вътрешен локус на 
контрол,  преобладаващо  положително  възприятие  на организационната 
подкрепа,  умерени нива на организационен мултикултурализъм,  сравнително 
ниски  нива  на  културална  дистанция  между  индивидуалните  и 
организационните културни ценности, предпочитания по-скоро към активния 
проблемно-фокусиран копинг и сравнително високи нива на организационна 
акултурация.

2. Всяка от изследваните характеристики се повлиява значително от един 
или  повече  социално-демографски  фактори.  Върху  професионалния  стрес 
оказват  въздействие  пола  и  материалното  положение;  личностната 
характеристика локус на контрол се обуславя от образованието; перцепцията на 
организационната подкрепа се определя от възрастта и общия трудов стаж на 
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индивида; културалната дистанция се променя в зависимост от образованието, 
позицията  в  организационната  йерархия  и  сферата  на  дейност  на 
организацията; организационната мултикултурална ориентация се повлиява от 
образованието  на  работещите;  организационната  акултурация  зависи  от 
възрастта,  стажа  в  конкретната  организация,  позицията  в  организационната 
йерархия и професионалната насоченост.

3.  Социокултурните  фактори оказват  съществено  влияние  върху 
изследваните характеристики. Настоящият междукултурен опит, под формата 
на  емиграция  или  пребиваване  в  чужда  държава,  има  определяща  роля  при 
избора  на  копинг  стратегии  и  въздейства  върху  степента  на  културална 
дистанция  между  индивида  и  организацията,  както  и  върху  степента  на 
мултикултурализъм  в  организацията.  Последните  две  променливи  зависят 
съществено и от другата форма на настоящ междукултурен опит - работата в 
чуждестранна организация. Емиграцията или пребиваването в друга държава в 
миналото  повлиява  единствено  възприятията  за  организационна  подкрепа,  а 
придобитият в миналото опит в друга страна обуславя локуса на контрол.

4.  Професионалният  стрес е  свързан  с  всяка  от  останалите 
характеристики. Неговите нива са високи при наличието на: външен локус на 
контрол, голяма културална дистанция по отношение на индивидуалистично-
колективистичните  ценности,  високи нива на  избягване  на  несигурността  от 
страна  на  индивида  и  организацията,  ниска  степен  на  мултикултурализъм, 
подкрепа и  акултурация в организацията,  по-често справяне с  напрежението 
чрез  примиряване  със  ситуацията,  рядко  търсене  на  социална  подкрепа  и 
отсъствие на усещане за увереност в успеха. 

5.  Свързаните  със  стреса  поведенчески  модели  -  копинг  стратегии  и 
организационна  акултурация,  също  корелират  с  голяма  част  от  останалите 
характеристики. Предпочитанията към активния копинг се съчетават с външен 
локус на контрол, ниски нива на стрес в работата, висока степен на подкрепа и 
акултурация  в  организацията  и  минимална  културална  дистанция  между 
индивид  и  организация  по  отношение  на  идентичността  и  избягването  на 
несигурността.  По-честият  избор  на  пасивни  копинг  стратегии  се  свързва  с 
високите  нива  на  професионален  стрес  и  отрицателните  перцепции  за 
организационна  подкрепа.  Високата  степен  на  акултурация  към 
организационната  култура,  характерна  за  интеграцията,  се  наблюдава  при 
ниски нива на стрес, слабо изразена културална дистанция, мултикултурална 
насоченост и позитивно възприемана подкрепа от организацията.

6.  Значителни  взаимозависимости  съществуват  и  между  самите 
характеристики,  свързани  с  професионалния  стрес  -  организационен 
мултикултурализъм,  културална  дистанция,  локус  на  контрол  и  възприета 
организационна подкрепа. Мултикултуралната ориентация на организационно 
равнище корелира с ниски нива на стрес, интеграция и положителни прецепции 
на  подкрепата  на  работното  място,  както  и  с  ниска  степен  на  културална 
дистанция по отношение на идентичността. 

7.  Възприетият  професионален  стрес  се  детерминира  от  културалната 
дистанция  по  отношение  на  избягването  на  несигурността,  перцепциите  за 
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организационна  подкрепа  и  увереността  в  успеха,  където  зависимостта  е 
взаимна.  Той  влияе  и  върху  избора  на  други  две  копинг  стратегии  – 
примиряването със ситуацията и управлението на времето. Организационната 
акултурация  също  се  обуславя  взаимно  с копинг  стратегиите,  свързани  с 
повишаване на усилията и промяна на ситуацията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Професионалният  стрес  е  решаващ  за  цялостното  благополучие  на 
личността  и  организацията.  Психично-здравните  проблеми,  свързани  с  него, 
засягат обществото като цяло, а не само негов малък, изолиран сегмент.  Те са 
голямо  предизвикателство  за  днешните  организации,  функциониращи  в 
условията  на  все  по-интензивна  динамика  между  глобалните  и  локалните 
процеси,  поставящи  съвременния  човек  в  непрекъснато  взаимодействие  с 
различни  култури  под  една  или  друга  форма,  дори  и  на  работното  място. 
Признаването  на  факта,  че  съществуващите  различия  са  основния  фактор  в 
междукултурното взаимодействие, не е достатъчно за постигането на по-висока 
ефективност  на  общуването.  Необходимо  е  тяхното  задълбочено  познаване, 
идентифициране  и  зачитане  при  определяне  линията  на  поведение,  както  и 
развиването на толерантност и повишаване чувствителността към културното 
многообразие, което в крайна сметка би довело до постигането на цялостна и 
пълна  междукултурна  компетентност.  Всичко  това,  от  своя  страна,  изисква 
отделяне на повече внимание и усилия, включително и научноизследователски, 
с  оглед  проучването  на  проблемите,  свързани  с  професионалния  стрес, 
културното многообразие и  междукултурното взаимодействие.

ПРИНОСНИ МОМЕНТИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1.  На  емпирично  равнище  са  проверени  концептуални  модели, 
разглеждащи връзките между културата, професионалния стрес и стратегиите 
за  справяне  с  него,  като  е  отчетена  ролята  на  определени  личностни  и 
организационни фактори.

2.  Статистически  е  обоснован  и  адаптиран  инструментариум  за 
изследване  на  възприетата  организационна  подкрепа,  организационната 
акултурация  и  мултикултурализма,  като  последният  е  приспособен  за 
измерване  на  мултикултурализма  в  организациите.  Инструментите  за 
изследване на националните измерения на ценностите в труда са разширени и 
приспособени за измерване на културалната дистанция между индивидуалните 
и  организационните  ценности.  Всички  скали  показват  много  добри 
психометрични качества при прилагането им в български условия. 

3.  В  детайли  се  разкрива  влиянието  на  социално-демографските  и 
социокултурните фактори върху  възприетия  професионален стрес,  локуса  на 
контрол, възприетата организационна подкрепа, културалната дистанция между 
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индивидуалните  и  организационните  ценности,  организационния 
мултикултурализъм и акултурация,  и  стратегиите за  справяне със стреса на 
работното място.

4.  По  емпиричен  път  са  изведени  и  статистически  обосновани 
съществуващите взаимовръзки между професионалния стрес,  поведенческите 
модели  на  копинг  и  организационна  акултурация  и  характеристики  на 
личността, организацията и културата.

5.  В  резултат  на  емпиричното  изследване  са  обособени  конкретни 
модели,  разкриващи  предикторите  на:  възприетия  професионален  стрес, 
стратегиите за справяне с него и организационната акултурация.
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