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I. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

                            Дисертационният труд на тема „ Семейна среда и преживяване на стрес в юношеска 

                    възраст” е в обем 423 страници. Структуриран е в съответствие с вътрешната логика на   

теоретичния анализ и емпиричното изследване и се състои от увод, изложение в четири 

глави, обобщения и изводи, заключение, списък на използваната литература и 

приложение. В основния текст са включени таблици, фигури и диаграми, онагледяващи 

представените анализи в изследването. 

                            Структурата на дисертационният труд позволява да се получи ясна представа за  

                    развитието на проблема в  теоретичен план, за основните акценти, върху които е     

                    фокусирано емпиричното изследване, както и за резултатите от него. 
 

Структура на дисертационния труд: 
 

УВОД                     

Глава първа. Семейната среда като предмет на психологически изследвания – 
основни теоретични подходи 
1. Семейна среда – основни психологически характеристики и функции 

2. Жизнен цикъл на семейството 

3.Семейството като фактор за личностно развитие – основни теоретични 
позиции 

    3.1. Нормална и дисфункционална семейна среда 

    3.2. Родителски стилове на поведение 

    3.3.Конфликтни взаимодействия между родители и юноши като проява на 

конфликтните взаимодействия родител-дете                         

           3.3.1. Ефективни способи за разрешаване на конфликтни взаимодействия 

Обобщени изводи  

Глава втора. Стрес и преживяването му в юношеска възраст 

1. Проблемът за стреса като фокус на психологически изследвания 

    1.1. Основни теории 

           1.1.1. Антседентни променливи 

           1.1.2. Медиаторен процес 

           1.1.3. Ефекти от стреса (изходни променливи) 

    1.2. Стрес – базови копинг стратегии 

2. Стресът в семейна среда 

    2.1. Стресът от родителството и преживяването му в семейството 

    2.2. Ефективни стратегии за справяне със стреса при родителството 

    2.3. Стресът в юношеска възраст 

    2.4. Стратегии за преодоляване на стреса в юношеството 

Обобщени изводи 
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Глава трета. Връзката между семейната среда и преживяването на стрес от 
юношите – постановка на емпиричното изследване 
1. Теоретична рамка и дизайн на емпиричното изследване 

    1.1. Дефиниране на модела 

    1.2. Цел и задачи на изследването 

    1.3. Хипотези на изследването 

2. Методи за емпирично изследване 

    2.1. Адаптиране на методиките за изследване 

           2.1.1. Българска адаптация на скалата „Родителска връзка” (Parental bonding  

                     instrument) 

           2.1.2. Оригиналната методика 

           2.1.3. Процедури и резултати от адаптирането на самооценъчната скала  

      „Родителска връзка” за български условия 

           2.2.1. Българска адаптация на скалата „Семейна среда” (Family environment  

                     scale) 

           2.2.2. Оригиналната методика 

           2.2.3. Процедури и резултати от адаптирането на самооценъчната скала   

                    „Семейна среда” за български условия 

     2.1. Въпросник за оценка на възприет стрес 

     2.3. Въпросник за изследване на ситуативна и личностна тревожност 

     2.4. Въпросник за поведенческите прояви на депресия 

     2.5. Въпросник за оценка на предпочитаните стратегии за справяне със стреса 

     2.6. Личностен въпросник за локализация на контрола 

 3. Методи за статистическа обработка на информацията 

Обобщени изводи 
Глава четвърта. Връзката между семейната среда и преживяването на стреса от 
юношите – резултати и анализ 
1. Състояние на изследваните променливи 

    1.1. Характеристики на социодемографските данни и взаимовръзките им с    

          наличието на възприет стрес 

    1.2. Характеристики на връзката родител – дете 

    1.3. Характеристики на семейната среда 

    1.4. Характеристики на възприетия стрес от юношите 

    1.5. Характеристики за равнището на ситуативна и личностна тревожност при         

           юношите 

    1.6. Характеристики за поведенческите прояви на депресия при юношите 

    1.7. Характеристика на изявените копинг стратегии при юношите 

    1.8. Характеристики за оценка на локализация на контрола при юношите 
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2. Взаимовръзки между изследваните променливи 

    2.1. Взаимовръзки между личностна тревожност и локализация на контрола 

    2.2. Влияние на взаимовръзки между възприетата родителска връзка на юношите           

           към техните родители и възприетата семейна среда 

          2.2.1. Влияние на взаимовръзки между определената родителска връзка на             

                    юношите към техните родители и изолиране на профил на семейния  

                    климат 

    2.3. Взаимовръзки между личността (личностна тревожност и локализация на  

           контрола) и  средата (семейна среда и родителска връзка) 

    2.4. Влияние на взаимовръзки между личностните особености и възприетия  

           стрес в съчетание с копинг стратегии за справяне със стреса 

3. Медиаторни  ефекти 

     3.1. Проверка на хипотезата за влияние на семейната среда върху негативните              

            емоционални  състояния през медиатор възприет стрес 

     3.2. Проверка на хипотезата за влияние на възприетата родителска връзка от  

            децата за техните  родители върху негативните емоционални състояния през  

            медиатор възприет стрес 

     3.3. Проверка на хипотезата за влияние на семейната среда върху негативните  

            емоционални състояния през медиатор копинг стратегии 

     3.4. Проверка на хипотезата за влияние на възприетата родителска връзка от  

            децата за техните родители върху негативните емоционални състояния през   

            медиатор копинг стратегии 

3.5. Проверка на хипотезата за влияние на личностните особености (личностна  

       тревожност и екстерналнална  локализация на контрола) върху последиците  

            от стреса, през медиатор  копинг стратегии 

     3.6.  Проверка на хипотезата за влияние на личностните особености (личностна  

             тревожност и интернална локализация на контрола) върху последиците от  

             стреса, през медиатор  копинг стратегии 

4. Модераторни ефекти  
    4.1. Влияние на модератора локализация на контрола при екстернална и  

           интернална локализация на контрола върху стратегиите за справяне със стреса  

           и негативните емоционални състояния, като последици от стреса 

Обобщени изводи 
Заключение 

Литература 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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               II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 
 

        Стресът в съвременния живот е неизбежен. Факторите, които предизвикват стрес и 

кризисни състояния на личността, стават все по-многобройни и разнообразни по 

характер. 

        Постепенно става все по-ясно, че не гладът, земетресенията, микробите и ракът, а 

човекът е най-голямата опасност за човека... 

        Ето защо в най-висока степен е желателно познанието да се разшири до такава 

степен, че хората да могат да разбират откъде ги застрашават най-големите катастрофи. 

       Твърде много първостепенни неща са деформирани сексуалност, възпитание, 

обществен климат, човешки стойности, неумението ни да общуваме. Традиционният 

модел на човешките отношения проявява признаци на промяна в ред насоки. Най –

големи изменения настъпват в най-здравно и най-силно отношение – в брака. 

        От друга страна, все повече се изясняват механизмите на развитие на емоционалния 

стрес и на различните стресови състояния. Това дава възможност за насочена 

профилактика, овладяване и лечение на стреса и последиците от него. Основен фактор в 

борбата срещу стреса е личността и степента на нейната антистресова резистентност. Не 

трябва да се пренебрегват и фактори, произлизащи от обективните условия на работа 

/осветление, силен шум, температура, необичайно бързи темпове/.  

       Що се отнася до ролята на семейната среда, то трябва да се търсят психо-социални 

стимули за създаване на добра семейна атмосфера, да се достигне максимално 

хуманизиране на семейството, да се съгласуват интересите и индивидуалността на всеки 

член на семейството. 

       Въпреки гъвкавия график, който в днешно време ни позволява да смесваме 

домашните и служебните задължения, много от родителите играят по-скоро 

„поддържаща роля” при отглеждането на децата. Много родители се разкъсват между 

службата и дома и в крайна сметка не успяват да се справят адекватно и с двете 

задължения. 

       В съвременният живот, свързан с динамични темпове на развитие на обществото, 

емоционалното стресово състояние все повече нараства и обхваща всички възрастови 

групи. 

      Формирането на Аз-а в ранно детство изгражда душевният живот на моралната 

личност. 

         Изследвания показват обаче, че значими промени в личността настъпват и след 

детската възраст и практически през целия жизнен път. Специфично място в живота на 
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човека се отрежда на периода, който се обозначава като юношество, период между 

детството и света на възрастните. 

         В тази връзка оптимистичното отношение на детето в бъдеще до голяма степен 

зависи от атмосферата в семейството, от наша гледна точка към света. 

С други думи семейна среда, характеризираща се със сплотеност и висока степен на 

съпричастност, намалява в значителна степен вероятността едно потенциално стресово 

събитие да бъде оценено като такова. 

         Как ще се справи с дадена криза семейството или как ще се приспособи към нея, 

зависи от това, дали семейните роли са били изпълнявани адекватно. Какво 

представляват очакванията в семейството? Как да се направи оценка на родителското 

отношение и очакванията за родителско поведение от децата в юношеска възраст към 

своите родители? Всеки човек функционира като семеен член главно, като се съобразява 

с очакванията на другите членове за неговото ролево изпълнение. 

         Семейният живот представлява серия от действия и противодействия, при което 

членовете му продължително влияят и биват повлиявани един друг. 

         Въпросите се въртят около това как трябва да се отнасяме към човека. Така 

въпросът „човек – човек” има огромен брой последствия за възпитанието на децата, за 

отношението към човека въобще. 
 

        Дисертационният труд има за цел да се изгради и емпирично провери модел на 

връзката между семейната среда и преживяването на стреса в юношеска възраст. Да се 

разкрият при децата в юношеска възраст възможните взаимовръзки на стресови ефект 

при взаимоотношението между родител-юноша в семейната среда и преживяването им 

на стрес. Имайки предвид, че примерите на поведение, които родителите предоставят на 

децата могат да повлияят на детските стратегии за справяне със стреса. 

        В тази връзка реализирането на целта ще допринесе за по-добро разбиране на 

поведението на юношите и подкрепата им от родителите при стресови преживявания. 

Това ще разкрие възможни пътища на родителското влияние, чрез които родителите 

могат да повлияят на всяка стъпка от процеса на детското справяне със стрес от 

разкриването на възможното стресиращо събитие до оценката за детското справяне. 
       Проведеното изследване в дисертационния труд се очаква да бъде възприето като 

част от научните търсения относно изясняване на устойчиви диференциално 

психологически и личностни характеристики за юношеската възраст и отношенията в 

семейният климат при наличие на стресогенни преживявания, можещи да станат 

основание за позитивно и хуманно отношение между родители и деца. 
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      Глава първа. СЕМЕЙНАТА СРЕДА КАТО ПРЕДМЕТ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ     

       ИЗСЛЕДВАНИЯ – ОСНОВНИ ТЕОРЕТИЧНИ ПОДХОДИ  
 

          Глава първа „Семейната среда като предмет на психологически изследвания – 
основни теоретични подходи” представи семейната среда и нейната роля за 

преживяването на стрес в юношеска възраст. 

    Основната изследователска задача в Глава първа е да се постави и разгледа проблемът 

за семейната среда като рамка в психологичните теории и теоретичните подходи на 

семейството в контекста на нейното концептуално и емпирично развитие. 

    Анализът, представен в първи параграф „Семейна среда – основни психологически 
характеристики и функции”, илюстрира специфичната динамика на семейството и анализ 

на характеристиките на нейното функциониране и регулаторните функции за нейното 

съществуване като семейна структура. 

 Семейството е основна клетка на обществото и важен фактор за възпитанието на 

човека, защото в него се изграждат основите на човешката личност. Семейната среда 

обхваща влиянието на материалните и духовните ресурси в семейството, неговата 

психологическа атмосфера, цялата вътрешна организация на семейния живот. 

 Средата е социалното и културно обкръжение на семейния колектив и се характеризира 

с влияние на голям комплекс фактори: конкретните материални и веществени условия, 

които пряко обуславят материалния и духовен живот и бит в семейството; двамата съпрузи с 

тяхната специфична социална и демографска характеристика; организацията на семейната 

среда, която отразява позициите на всеки член на семейството и неговите права и 

задължения; начина на живот на семейството и семейната култура. 

 Изброените условия определят реалната, непосредствена обстановка и психологически 

климат, в които протича сложния и многостранен процес на семейното възпитание. 

 Магнетизмът на семейната среда се крие в същността на самите вътрешни връзки 

между хората в нея, изтъкани от най-деликатната и интимна тъкан на съпружеските и 

родителските чувства. При благоприятна обстановка те създават красота в живота, 

равновесие на духа, чувство за сигурност. Но семейната среда действа възпитателно само 

когато детето е включено активно в нея, когато има отношение към решаване на 

проблемите. Тя се явява първото „опитно поле” за жизнената дейност на човека. 

   Интересът е насочен към фокуса на анализа при семейната среда, с цел да се формира 

максимално пълна представа за нейната жизнена дейност, необходима да се определи 

нейната адекватна стратегическа психологическа помощ, след като се разгледат основните 

нива на функциониране, като семейна структура. 

  Семейната структура е едно от базовите понятия, което се използва при описанията на 

семейните взаимодействия. Това е ключов термин в теориите за структурата на семейството. 
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       Семейната структура представлява съвкупност от елементи и взаимовръзките 

между тях. В качеството си на структурни елементи на семейството, като система се 

отделя съпружеската, родителската, връзката „брат-сестра” и индивидуална 

подсистема, представляваща локални диференцирани съвкупности на семейни роли, 

които позволяват на семейството да изпълнява определени функции и да си набавя 

своята жизнено способност (Черников, 2001). 

       Всяко семейство изпълнява множество специфични функции. Те са свързани с 

роли на мъжа, жената, децата, които се променят исторически. Чрез реализацията на 

функциите си семейството става основен инструмент за социален контрол. 

       Въпросът за функциите на семейството е дискусионен. Има различни подходи, 

въпреки, че смислово в по-голямата си част те се покриват.   

      Традиционно се счита, че основните функции, които се считат за главни са 

две: възпитателна и социална като компонентите на семейството са два: 

родителите и децата. 

      Несъмнено родителите са основният компонент на всяко семейство. Това се 

определя преди всичко от обстоятелството, че те създават децата. 

      Вторият основен компонент на семейството несъмнено са децата. Неизбежен и 

желан резултата от брачните връзки между мъжа и жената. Те са новата връзка 

между съпрузите, но и обект за изпълнение на основните функции на семейството – 

възпроизводителната и възпитателната. Децата са не само обект на грижи от страна 

на родителите, но те са и активен субект в структурата на семейството. Те не само 

получават въздействия от възрастните, но същевременно и упражняват известно 

влияние върху тях, както пряко, така и косвено. 

       Косвеното влияние на децата в семейството се изразява в това, че те са стимул 

за формирането на семейството и за поведението на родителите. Всеки родител, 

който иска да изпълнява своята отговорност като възпитател на децата си, а това е 

негова основно обществено задължение, трябва да се стреми да бъде достоен пример 

за тях. Това значи, че той е стимулиран да работи над себе си, да поддържа високо 

своето равнище. В този смисъл децата са косвено възпитатели на своите 

възпитатели. Те могат да имат и пряко въздействие върху родителите си 

        И в този случай по-голямо значение има психологическият фактор. Намира се, 

че по-голяма роля в това отношение има психическия климат, взаимното 

разбирателство по този въпрос, между родителите. Важно е също мястото на идеята 

за децата в системата на ценностите, които имат родители, и то, когато има 

единство в ценностната ориентация у двамата родители. Това е белег за 

психическата съвместимост между тях. 
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        Едно от най-важните изисквания е умението да се общува с партньора и децата, 

и да не се засягат чувствата и интересите на никой от членовете в семейството, 

защото семейството е „начин на общуване”. 

       Семейството има роля не само за индивидуалното развитие на децата, но и за 

общественото развитие. В него се осъществява приемствеността между поколенията 

в нацията, в човечеството, която приемственост е условие за обществения напредък. 

        Във втори параграф на Първа глава „Жизнен цикъл на семейството”, 
представя се анализа на еволюционните процеси в семейната среда, който се 

характеризира чрез следните понятия: „семейна история”, „семеен мит”, „жизнен 

цикъл на семейството”, „семейна легенда”. 

        По-подробно е разгледано понятието „жизнен цикъл на семейството”, 

представляващ сам по себе си последователността на етапите, през които преминава 

в своето развитие всяко семейство. Всъщност това е изходното понятие на 

представителите на генетичния подход. Разграничаването на един цикъл от друг се 

определя от количеството „преминавания” (transitions), които извършва семейството 

при среща с важни събития. Както индивидът преминава през определени етапи в 

живота си, така и семейството минава през определени етапи в живота си, така и 

семейството минава през критичните преходни фази, които могат да бъдат измерени 

с показателите – възраст на най-голямото дете, отиване на децата на училище, 

функции и статус на семейството преди появата на децата и след напускането им на 

дома и други. 

        В следващият параграф от Първа глава „Семейството като фактор за 
личностно развитие – основни теоретични позиции”, илюстрират се 

психологичните теории и теоретичните подходи за изследване на семейството. 

Представените теории разглеждат не само „отделеността” на семейството и 

факторите, които влияят върху личностното развитие на отделните индивиди в него, 

но и включеността на самото семейство в социалната среда. 

        Подпараграф „Нормална и дисфункционална семейна среда”, представя 

семейната среда като нормална и дисфункционална среда, която разкрива същността 

на самите вътрешни връзки между членовете в нея, изтъкани от най-деликатната и 

интимна тъкан на съпружеските и родителските чувства. Също така функциите на 

семейната среда са жизнено важен фактор за възпитанието на човека, защото в 

него се изграждат основите на човешката личност. 

        Друга гледна точка за разглеждането на стресът в юношеска възраст е  

възпитанието при родителството и родителските стилове на поведение, който се 

представя  в параграф „Родителски стилове на поведение” на Първа глава. 

       Възпитанието една тема, необятна като света. Личният живот на всяка личност 

зависи от нея, както радостите и страданията й. Възпитанието може да направи  
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човек весел, спокоен, умен и въздържан. Но то може също така да го доведе до 

стесняване на възможностите му, до болест, до неуспех (Дако, П. , 1995). 

         Обикновено човек е склонен да вини преките възпитатели, което означава, че 

разглежда тесногръдо проблема. Всеки възпитател е също продукт на собственото 

си възпитание, което пък е било резултат на предишни възпитания и т.н. 

Възпитанието е безкрайна верига, която понякога води до трагични резултати. 

Проблемът трябва да се разглежда с широта на ума, а не през ключалката, 

отговаряща на „мен” и на „теб”. Трябва да се изходи от общочовешки виждания и 

чак след това да се стигне до индивида. Да се тръгва от индивида и да се обобщава, 

винаги е представлявало пълен абсурд (Дако, П. , 1995). 

         Собственото възпитание на родителя минава през това на детето. 

         Задачата на възпитателя е да доведе до самопознание, до истина и до 

уравновесеността. Възпитателят трябва да способства за разширяване на умствените 

дейности. Но за да се постигне това, необходимо е самият той да въплъщава тази 

мъдрост и уравновесеност. 

         Родителят може да даде само това възпитание, което самия той е получил. Това 

става автоматично. Човек винаги вижда нещата през собствената си гледна точка, 

което е напълно естествено. За целта е необходимо неговият „Аз” да бъде открит, 

защото в противен случай родителя иска детето да стане не това, което е, а това, 

което му се иска да бъде. 

          В най-общ план под „възпитателен стил на родителите” се разбират всички 

начини на поведение, които са свързани с децата. Това са групи от характеристики 

на родителското поведение, които оказват съществено влияние върху формирането 

и възпитанието на децата ( Satir, V., 1989).  

         Анализът, представен в параграф „Конфликтни взаимодействия между 
родители и юноши като проява на конфликтните взаимодействия родител-
дете”, илюстрира като основен фактор в развитието на емоционалния стрес – 

отрицателните емоции и свързаните с тях конфликтни ситуации между родител-

юноша. 

         Изострящата се потребност от автономия и самоопределение при юношите 

обикновено довежда до някакви конфликти в семейството или поне до усилване на 

потребността да се обсъдят с родителите „трудни” въпроси. Като цяло семейната 

динамика в юношеска възраст е по-скоро в период на трансформация, отколкото 

на разрив и разногласия. 

        Това, което озадачава и обърква родителите, с развитието на автономията при 

юношата е неразбирането за прехода към юношеството като нещо нормално и 

продължително, нещо, което не става изведнъж; не осъзнаването на необходимостта 

от измененията на формите за контрол. 
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          Родителите не разбират промените, които са настъпили у децата, това, че те 

могат да поемат отговорност за своите постъпки, и се опитват да запазят контрола 

върху поведението на децата. Често опитът да се запази контрол върху детето е 

придружен със заплахи, обиди, натиск. Освен това те могат да бъдат и потиснати от 

това, че очакванията им за детето са се оказали несбъднати. Децата могат и да не 

искат да приемат техните съвети, мнения, да прекарват времето си с тях - нещо, 

което твърде много обърква. 

         Преходът към юношеството е много сложен и детето действително се нуждае 

от своите родители. Автономията ще усили самостоятелността, но за много от 

формите на поведение, за които нямат знания, те се нуждаят от родителите. 

         Като цяло – за повечето деца и родители съхраняването на взаимоотношенията 

оказва влияние върху развитието на тяхната автономия е идентичност. Тази връзка 

запазва своята значимост. 

          В параграф „Ефективни способи за разрешаване на конфликтни 
взаимодействия” на Глава първа се илюстрира преработката на конфликтното 

взаимодействие, компонентите на стратегиите и решаване и предотвратяване на 

конфликтните взаимодействия във връзката родител-дете. 

          Върху преработката на конфликтното взаимодействие влияят: свойствата на 

участниците, техните предишни отношения, моментното отношение, възможностите 

и ограниченията на ситуацията, съдържанието на конфликта, стратегиите за 

разрешаването му, очакванията и становищата на зрелите, непосредствените 

последици (преди всичко печалбите и загубите), предвиждани по-късни 

последствия. 

         Компонентите на стратегиите са: доверие, разбирателство, довеждане до 

съзнанието, възнаграждаване, наказване, търсене на вина, готовност за компромис, 

предложение за сътрудничество, прошка, обещание, заплашване, съревнование, 

желание за победа, спазване или пренебрегване на правилата на почтеност в спора и 

др. 

        При положителното решаване на конфликта се предотвратява стагнацията, 

подбуждат се интереси, откриват се нови неща, осигурява се идентичност, 

разграничаване и общност, дава се пример за подражание и възможност за 

постижение на трети лица. 

       При преобладаване на деструктивно конфликтно поведение, а това може да 

стане при неблагоприятни вътрешно личностни взаимодействия (дори при висок 

интелект и други положителни индивидуални свойства) се пораждат страдание, 

депресивност, отказ от действие, неврози, желание за самоубийство. 
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            Прегледът и анализът в областта на семейната среда и нейната роля за 

преживяването на стрес в периода на юношеството, представен в Първа глава, дава 

основание да се направят следните обобщения: 

• Възпитателната функция на семейството е неизбежна, независимо от 

това дали се осъзнава или не. Нейната неизбежност се определя от обстоятелството, 

че в семейството има хора с различна степен на развитие и подготовка, между които 

непременно се извършва обмен на знания, жизнен опит, умения, норми на 

поведение. На първо място това важи за взаимоотношенията между родителите и 

децата. Родителите имат тенденцията, а и потребността да предават своя опит, 

своите схващания и начин на постъпване на децата си, а те от своя страна имат 

стремежа да усвояват този опит, да се издигнат до равнището на родителите си. Това 

са два взаимно свързани и допълващи се стремежи и потребности, които правят 

възпитателния процес неизбежен. Това се отнася и до взаимоотношенията с другите 

членове на семейството – старите родители, други близки, а също между по-

големите и по-малките деца, тъй като и в тези случаи действа този закон за 

„скачените съдове”.  

• Семейната двойка има три части: ти, аз и ние. Става дума за две 

личности, но за три страни като всяка от тях е важна, всяка си има собствен живот 

и всяка улеснява съществуването на другата. Начинът, по който тези три страни 

функционират, се съдържа в това, което е така наречен „процес”, който е от 

извънредно важно значение в семейството и за възпитанието и изграждането на 

детето като личност. Защото любовта може да съществува само когато има място и 

за трите споменати по-горе страни и когато никоя от тях не доминира над другите. 

• В основата на конфликтите стоят запазването на стария модел на 

общуването, който не отчита нарастването на автономията, самостоятелността и 

стремежа към утвърждаване между връстниците, както и опитът да се съхранят 

старите форми на зависимост. За избягването на конфликтите е необходим нов модел 

на общуване, в който родителите запазват важната си роля, като подкрепят детето в 

неговите търсения и утвърждаването на неговата независимост. Това е общуване, 

което съхранява доверието у детето (че е разумно и че ще открие своята само 

реализация). 

• Представеният теоретичен анализ и изследователски подходи за 

български условия частично е засегнат моделът за стратегиите в семейната среда 

при стрес в юношеска възраст. Потребността от този настоящ труд ще разработи 

модел за успешни родителски стратегии, влияещи върху преодоляването или 

решаването на проблемите със стреса, чрез които родителите могат да повлияят на 

всяка стъпка от процеса на справянето и разкриването на възможното стресиращо 

събитие до оценката за детското преодоляване на стреса. Също така по-добре ще се 
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обясни родителската протекция като част от динамична система, където природата и 

значението на детската обратна връзка играе регулаторна роля във водещото 

родителско поведение. 

          Актуалността на проблематиката в тази област се определя не толкова от 

факта, че от функциите на семейството зависи прехода на юношеството, колкото от 

проучването на вътрешните състояния, интимните взаимоотношения на членовете 

на семейството, и то не само на родителите, но и на децата в него. От тях се 

определя както формирането на семейството, така и неговата стабилност и ролята 

му в обществения живот. А тъй като този субективен фактор се формира в най-

голяма степен от условията на живота и по-специално от възпитанието, проблемите 

на семейството заемат важно място и в този научен труд. Важно място в настоящия 

труд заемат проблемите на хората за семеен живот, особено за резултатното 

изпълнение на възпитателните функции на семейството. Защото от правилното 

осъществяване на тази функция на семейството зависи нормалното развитие на 

децата в юношеска възраст, като зрели личности. 

 

 

          Глава втора. СТРЕС И ПРЕЖИВЯВАНЕТО МУ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ 
 

         Основната изследователска задача, която се решава в Глава втора „ Стрес и 
преживяването му в юношеска възраст”, е подчинено на логиката на 

изследователския  подход. Целта е да се представят отношенията между родители и 

юноши и преживяването на стреса както при юношите, така и при техните родители 

и ефектите на стреса как влияят в семейния климат. За реализирането на целта се 

разглеждат няколко фактора на стрес, които влияят в отношенията на родител-

юноша и върху семейния климат. 

         В първия параграф „Проблемът за стреса като фокус на психологически 
изследвания” се представя проблемът за стреса в контекста на неговото 

концептуално и емпирично развитие. Имайки предвид, че стресът е неизбежна 

последица от живота на човека, най-малкото за това, че раждането е вероятно 

първото стресово събитие за него. Без стрес не би имало живот. Но така както и 

вредният стрес може да причини заболяване, така и позитивния стрес може да 

увеличи човешката продуктивност. 

        Стресът е навсякъде около човек. В съвременният живот, свързан с динамични 

темпове на развитие на обществото, в напрегнатото ежедневие съвременният човек 

често чете и слуша за стрес - в работата и семейството, за стресиращото въздействие 

на медиите, за стреса, предизвикан от природни катаклизми и други фактори. 

Стресът е постоянен спътник в живота на човека. 
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         Според съвременните автори контролът се извършва от нашите мисли. Някои 

ги определят като третия източник на стрес, но всъщност те са връзката между 

източника на стрес от средата и промените в тялото. От това, как се интерпретират 

взаимоотношенията със средата и реакциите на организма, всъщност зависи дали ще 

преживеем стрес, или не. 
          Във втори параграф „Основни теории”, подробно се излага структурата на 

стресовия процес в теорията на Ханс Селие за биологичния стрес - в който интерес 

представляват реакциите на организма при промяна на условията на съществуването 

му. Акцентът е върху приетата теорията за емоциите като когнитивно - 

мотивационно - релационна система за обяснение на психичния стрес на Р. Лазаръс. 

Когнитивният подход, към който принадлежи теорията на Лазаръс е разглеждана в 

контекста на структурата на личността, която взаимодейства с външните ситуации 

посредством когнитивни процеси, а именно процес на оценка на опасността и 

процес на справяне със стреса. 

          Именно в контекста на този анализ се изхожда за психичния стрес и се залага в 

настоящето изследване на методологичните постановки за системната теория на 

емоциите, която определя разбирането на стреса като взаимоотношение между 

личността и средата. 

        Съвременното разбиране на стреса, формулирано от Лазаръс, го определя като 

взаимоотношение между личността и средата, в което средата е оценена от 

личността, като поставяща я на изпитание или надхвърляща ресурсите й за справяне 

и застрашаваща психичното й благополучие (well - being) (Folkman, S., 1984). 

         Основните конструкти на теория за емоциите, които позволяват възможно най-

пълно анализиране на стресовия процес, могат да бъдат описани посредством 

системния принцип. Тези конструкти се отнасят към три категории - антседентни 
променливи (предшестващи променливи), променливи на медиаторния процес 
и изходни променливи. 
        Когнитивното обяснение на стреса в съвременната психологическа теория е 

сравнително ново - то става популярно през последните двадесет години. 

Различните теории, които го представят, не са добре организирани и интегрирани. 

Все пак може да се посочи, че когнитивният подход утвърждава ролята на 

мисловния процес. Той функционира, като постоянно си взаимодейства с външния 

свят, създавайки нашите емоции. Те всъщност генерират тревожност или 

спокойствие. Миналият опит определя гледната точка, оценката на събитията и на 

самите нас, включително убежденията за способността да се справим с определени 

ситуации. Убежденията и интерпретациите на заплашващите ситуации определят 

действията и емоциите, които се преживяват. Ако така описаните предпоставки на 

преживяване на стрес се разгледат в реален контекст, то процесът изглежда много 
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по-комплексен. Психолозите, работещи в контекста на когнитивната парадигма и 

теорията за социалното научаване смятат, че има няколко основни фази на стресовия 

процес. Първо, възприемане на ситуацията, което може да бъде реалистично или 

изкривено. Второ, оценка на ситуацията, т. е. дали е важна за нас или не, дали ни 

заплашва и по какъв начин. Трето, оценка на собствените способности за справяне и 

взимане на решение за отговор. 

         Подпараграф „ Антседентни променливи” във Втора глава представя ролята 

на антседентните (предшестващите) променливи, които включват условията на 

средата и личностовите характеристики, които си взаимодействат и като резултат 

създават оценката на взаимоотношението между личността и средата. Нито една от 

тези променливи само по себе си, не е достатъчна, за да обясни възникналите 

емоции. Всички фактори са взаимозависими. 

         Условията на средата са втората основна група предшестващи променливи, 

разглеждани в теорията на Лазаръс.  
         Най-важният ресурс на социалната среда е социалната подкрепа (social 

support ). В най-общ смисъл всички социалните взаимоотношения, които намаляват 

стресовите въздействия и съдействат за психичното благополучие на индивида, се 

наричат социална подкрепа. Социалната подкрепа е интерактивен процес на пренос 

на информация, взаимно повлияване и променяне. По своята същност тя 

представлява информация, която подкрепя хората в убеждението им, че се грижат за 

тях и ги обичат, че са уважавани и ценени и принадлежат към мрежа от 

комуникации и взаимни задължения.Тази поддръжка, особено в ситуация на нужда 

получена от хора, включени в най-близкото социално обкръжение на индивида, 

както и от членове на широката общност, към която той принадлежи, може да 

намали интензивността на стресовото. 

          Втората група променливи са медиаторния процес (mediating process), в 

подпараграф „Медиаторен процес”. Според теорията за емоциите са оценката и 

процесите на справяне със стреса тези променливи са наречени медиаторни, защото 

не съществуват в началото, а възникват от транзакционалния контекст, т. е. 

проявяват се само при потенциална стресова ситуация (Lazarus, R. S., Folkman, S., 

1984). 

         Оценката (appraisal) се определя от значението на това, което се е случило във 

взаимоотношението личност-среда за личностното благосъстояние, и е повлияна от 

личностовите променливи и променливите на средата. 

         Процесът на справяне (coping process) променя взаимоотношението личност - 

среда, обективно и/или по отношение на неговото оценено значение, което на свой 

ред променя съществувалото емоционално състояние. 
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          Тук е и моментът да се разграничат двата вида познавателна дейност, които 

действат в емоционалния процес - получаване на информация и извършване на 

оценка. 

         Информацията включва това, което човек знае или си мисли, че знаем за света 

(в социалната психология това се нарича атрибуция). Оценката се отнася до 

изводите от тази информация за благополучието на отделния човек. Оценка е 

отразена във въпрос като: Какво означава това, което се е случило за мен лично? 

        Когнитивна оценка  
        Изследванията на много автори показват, че всяка разновидност на психогенния 

стрес (личностен, междуличностен, семеен, професионален и т.н.) в основата си е 

информационен, тъй като източникът на неговото развитие е или външна 

информация за реални или предполагаеми събития, носещи заплаха, или „вътрешна” 

информация под формата на минали представи, извлечени от паметта за травмиращи 

събития, ситуации и техните последици. Тези реакции, като правило, са свързани с 

продуцирането на негативни емоции, развитието на чувство на тревога и 

безпокойство през цялото време на съществуване на конфликтната ситуация (реална 

или въображаема) до нейното разрешаване или преодоляване на това състояние. 

Именно тази външна или вътрешна информация за неблагоприятни, опасни събития, 

които представляват заплаха за личността, представлява първото и най-важно звено 

в цялостната верига от реакции, разгръщащи се при стреса. Тази информация на 

практика постоянно се поддържа в активно състояние до тогава, докато свързания с 

нея проблем не бъде разрешен, т.е. докато не бъде намерена когнитивна схема, 

подходяща за справянето със ситуацията. Често се случва така, че организмът не 

може дълго време да изработи такава схема. Тогава информацията, която носи 

заплаха, продължава да бъде активирана. Поддържането на тази информация в 

активно състояние изисква голям и най-важно продължителен разход на енергия, 

което много често довежда до изтощение на повечето по-горе стоящи йерархични 

звена на мозъчните енергийни структури. Освен това постоянното активиране на 

заплашителна за организма информация отключва и продължително поддържа в 

активно състояние цяла верига други реакции, разгръщащи се при стреса, които 

изискват още по-голям разход на енергиен ресурс на организма. Бързото прекъсване 

на веригата от реакции, разгръщането на които е характерно за стреса, и 

следователно бързото прекъсване на източването на енергиен ресурс от организма, 

според нас става възможно при правилна когнитивна оценка от страна на индивида 

на информацията, която представлява заплаха за организма, т.е. при изграждането на 

адекватни на външните или вътрешните събития когнитивни схеми, които 

позволяват да бъде намерено правилно решение, а заплашителната информация да 

бъде превърната в неутрална дори в положителна. 
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          Следователно нивото „когнитивна преработка”, изграждането на защитна 

когнитивна схема се явяват най-важни за прекъсването на веригата от реакциите, 

характерни за стреса, защото процесът на изграждане на когнитивни схеми се 

поддава на волеви контрол (Баличев, Ю., 2002). 

          В параграф „Ефекти от стреса”, представени са изходните променливи 

(последици) от стреса, които са разрушителни психични и физиологични 

въздействия от стреса върху индивида и са обект на анализ на много изследвания. 

         В теорията за емоциите на Лазаръс са формулирани две групи променливи, 

които са индикатори за преживяване на емоция. Към първата група спадат т. нар. 

непосредствени ефекти, които включват физиологичните промени, позитивните, 

негативни емоции и адаптационния резултат. 

        Втората група обхваща дълготрайните ефекти, които включват соматичното 

здраве или болест, психичното благополучие или психични разстройства и 

социалното функциониране. 

       Най-често посочваните симптоми при преживяване на стрес се разграничават на 

три нива: емоционални симптоми, поведенчески промени и физически 
симптоми. 
        Физическото и психическо здраве на стресирания човек е подложено на риск по 

много различни начини. Например, преживяването на проблеми в неговите 

домашни, социални и работни взаимоотношения. Вредните ефекти на стреса се 

разпростират във всички области на живота. Стресът въздейства не само на 

личностно ниво, той има ефекти върху функционирането на институциите. 

        Особено внимание е отделено във Втора глава на превенция на стреса в 

параграф  „Стрес – базови копинг стратегии”, като се илюстрира копингът, който 

играе важна роля при изследване на личностната значимост на отношението 

личност - среда. Той се свързва с влияние върху оценъчния процес, следователно и 

върху емоциите чрез обратна връзка. С други думи, от една страна, копингът влияе 

върху оценката и преоценката на стресовата ситуация, от друга - той каузално 

предшества емоцията като резултат, т. е. начините за справяне могат да бъдат 

индикатор за индивидуалните разлики при отговор на стрес.  

       Класическият когнитивен подход на Лазаръс разграничава стратегиите за 

справяне със стреса на две основни групи: проблемно-фокусирано справяне 
(problem focused coping) или често определяно като активно справяне и 

емоционално-фокусирано справяне (emotion focused coping) или пасивно справяне 

(Lazarus, R. S., 1984). Това са всъщност двете основни функции на справянето със 

стреса. 

       Първата група стратегии (проблемно-фокусирано справяне) описва поведение 

като изправяне срещу проблема и въздействие върху стресовия фактор за 
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премахване на неговото влияние, както и промяна на собственото отношение към 

източника на стрес, т. е. активното справяне е насочено към промяна на реалното 

взаимоотношение между личността и средата. Този вид справяне е успешен при 

оценка на ситуацията като контролируема. Ако ситуацията се възприема и оценява 

като неконтролируема, е налице вторият вид справяне. 

          Втората група стратегии (емоционално-фокусираните) включва избягване на 

опити за директно справяне с проблема и опити за контрол; снижаване на 

отрицателните емоции; регулиране на емоционалния дистрес. Емоционално - 

фокусираното справяне не е насочено към промяна на реалното взаимоотношение, а 

към промяна на неговото значение, а следователно и на емоционалната реакция. Ако 

човек успешно избягва да мислим за заплахата, то тревожността, свързана с нея, 

може да се отложи във времето. Тези два типа копинг обединяват в себе си 

множество специфични стратегии. 

          Въпреки, че повечето стресори изискват и двата типа справяне в литературата 

се посочва, че проблемно-фокусираният копинг се използва, когато хората чувстват, 

че може да бъде направено нещо конструктивно в създалата се ситуация, докато 

емоционално-фокусираният копинг се използва, когато стресорът се оценява като 

нещо, което трябва да бъде изтърпяно и преживяно (Lazarus, R. S., 1984). 

         Факторите, влияещи върху процеса на справяне със стреса, могат да се 

групират като: 

• свързани с чувството за личен контрол; 

• достатъчна информация; 

• социална подкрепа (Burns, D., 1992). 

        Един от основните фактори, влияещи върху справянето със стреса е социалната 

подкрепа. Хората с добре изразена система от социални връзки се справят по-добре 

и обратно – тези, които живеят сами, са по уязвими към него и при тях се наблюдава 

по-голяма заболеваемост от психосоматични болести. В много случаи по-важен е не 

броят, а качеството на социални контакти, като особено важно е хората да се 

чувстват обичани и значими. 

        Нужно е всеки индивид да знае как да се пребори и предпази от стреса. Най-

добрият начин за избягване на вътрешния стрес е да се избере такава среда, която да 

съответства на вътрешните му предпочитания – да се посвети на такава дейност, 

която обича и уважава. 

        Ханс Селие дава препоръка за преодоляване на емоционалния стрес чрез 

хигиена на всекидневното общуване. Като най-полезният извод е, че когато човек 

изпадне в стрес, трябва нещо да се направи, да се стреми да излезе от нежеланата 

ситуация (Селие, Х.,1982). 
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          Специално внимание е отделено на стресът в семейната среда и заразителният 

ефект на стреса в семейния климат в параграф „Стресът в семейна среда”. 
Проучването на тези проблеми спомага да се открият някои от причините водещи до 

стрес и родителска изнемога. Също така тези теоретични данни предполагат, че 

съществува обратна връзка изтощение от работната среда в работата, която води до 

преумора, следователно се прибавят емоционални елементи от родителството в 

семейният климат, които засилват изтощението. Тази обратна връзка води до 

извода, че стресът има заразителен ефект в семейния климат. 
         Когато единият член на семейството преживява труден момент, това 

обикновено се отразява на всички останали – брачния му партньор, децата, 

приятелите и колегите. 

         Браковете често преживяват труден период, ако единият партньор е под силен 

стрес. Понякога нещата се решават между двамата, като единият оценява 

загрижеността и подкрепата на другия и започва да се бори с проблемите си. Рядко 

обаче стресът засяга само единия (Mahler, B., Bickmann, D., 2005). 

         Не само родителите страдат в подобни ситуации Децата в семейството също са 

засегнати от стреса. Когато родителите са постоянно скарани и враждебни един към 

друг, детето започва да чувства вина. То се затваря в себе си или също става 

враждебно и раздразнително. 

        Стресът може да произведе стрес. Една от простите техники за анализиране 

на стреса е начертаването на такъв кръг, който посочва проблемите като причина и 

следствие един от друг (Kendall-Tacket, Kathleen A., 2001). 

        Ето защо уединително може да се подчертае, че борбата срещу стресогенните 

фактори в юношеството трябва да започва от семейството. Всичко зависи от това 

дали един младеж се чувства сигурен, закрилян, изслушан, подкрепен, приет не от 

единия от родителите, а и от двамата, от родителската двойка, тъй като без хармония 

в нея не може да се постигне нищо. 

        И вместо да казва: „Какво да правим?”, всяка родителска двойка би трябвало да 

се запита: „Кои сме ние?”. Защото и детето представлява също така симптом – болен 

или здрав – на двойката, която са изградили или не родителите му, и оттук – 

надеждно защитен или не. 

        В контекста на изложения анализ в параграф „Стресът от родителството и 
преживяването му в семейството” се представя в детайли стресът от 

родителството, който оказва влияние в отношението между връзката родител-дете, 

а това от своя страна дава отражение върху личността на юношата. Именно защото 

детството може да изиграе много важна роля за начина, по който реагира юношата 

на стреса. Ако юношата е отгледан при постоянна критика и високи изисквания, 

реагира на напрежението по съвсем различен начин от дете, на което родителите са 
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спестявали и най-малките травми. Хората, които днес наричаме „самоуверени” са 

онези, които са развили у себе си най - правилния подход за борба със стреса. 

           Да си родител означава да си психолог и преподавател от особен вид. 

Родителят е първият им учител. Да си родител означава непрекъснато да се учиш. 

          След като веднъж една личност е станала родител, ще си останете такава за 

цял живот. Детето променя живота на родителя и го кара да покаже онази страна от 

себе си, която не подозирал, че съществува. Това не е просто част от живота. 

Всичко, което прави родителя, влияе върху детето му. Това е огромна отговорност 

и едновременно с това най-прекрасното нещо на света. (Bergmann, W., 2005). 

         Въпреки това, именно удоволствието от отглеждането на дете е основната 

причина за стреса. Усещането, че това, което правиш, е прекрасно и в същото време 

много отговорно, обикновено кара родителя да се съмняваме в способностите си. 

Много родители се чувстват неподготвени или виновни за собствената си 

безпомощност. Смята се за напълно обяснимо изпадането в състояние на стрес при 

родителя, поради чувството за вина, когато детето не е задоволило неговите 

очаквания. 

        Да бъдеш родител е най-прекрасното и най-обогатяващото човешко 

преживяване, но не можем да пренебрегваме факта, че поемането на огромния риск 

да възпитаме и отгледаме дете е много повече от стрес и отговорност (Brazelton, T. 

B., Greenspan, S. I., 2000). 

       Особено внимание е отделено в параграф „Ефективни стратегии за справяне 
със стреса при родителството” на препоръки и стратегии за преодоляването на 

стреса както при родителите, така и при техните деца в юношеска възраст. 

Предлагат се концепции, еднакво подходящи както за родителите и юношите, така и 

за взаимоотношенията между мъжа и жената, като партньори във възпитанието 

които често страдат при наличието на проблеми в семейството. 
       Стресът от родителството много често разрушава връзката между мъжа и 

жената. Връзката се разпада, заради липса на пълноценно общуване. Друг факт е 

когато родителите на детето не са партньори във възпитанието. 

       Борбата срещу прекомерните изисквания по отношение на родителите и 

постоянното натоварване се отнася до голяма степен и до изграждането и грижата за 

стабилна връзка между партньорите, т.е. профилактични грижи за двойката. 

       Грижата за себе си означава грижа и за двойката. Това разбиране много често 

липсва на семейството, защото не знаят колко важно е да не отлагат тази грижа за 

години напред, понякога поради липса на възможност (Musall, P., 1997). 

      Децата се нуждаят от възрастните като партньори, които знаят техните задачи и 

способности и ги поддържат, но които се съобразяват с възможностите на детето и 

ги въвличат в процеса на вземането на решения внимателно и постепенно. Децата 



ВСУ „Черноризец Храбър”                                                                                               Автореферат                                                                                                                  

 

 

 

23

имат нужда от възрастните, те са важни за тях, но не са всичко. Не бива родителите 

да се възпират и да крият нещо от вниманието или интереса им. Напротив, децата 

могат да развият собствената си позиция и да се научат да я защитават само ако 

прекрачат границата и осъзнаят, че възрастните отстояват собствената си позиция и 

са готови на преговори с частично отворен край (Schlippe, A., Roters, S., Jochen, 

Tsirigotis, Cornelia, 2006). 

         Родителите, които имат ясно, еднозначно и убедително отношение и държание 

спрямо децата си, им помагат все по-добре да се ориентират, да са все по-наясно със 

себе си, а и те самите се предпазват от претоварване и обезценяване. При липса на 

ясни напътствия за вземане на решение при голям избор, изобилието от възприятия, 

информация образи, звукове, събития и т.н. води неизменно до вътрешен и външен 

хаос. Затова: децата имат нужда от възрастни, които с любов, но ясно и убедително 

поддържат определени ценности и граници.  

          В параграф „Стресът в юношеска възраст„ във Втора глава се отделя 

особено внимание на емоционалните проблеми, свързани с психофизиологичната 

особеност през юношеския период на бурно физическо и полово развитие; на 

когнитивното и социалното развитие, тъй като процеси не винаги се осъзнават и 

преживяват. 

         Юношеството има и своите болести, както всеки период от живота на човека. 

Това е и периодът на критичното преосмисляне на всички кризи, разрешени или не в 

предишни стадии (Ериксън, Е., 1996). 

         В тази възраст юношата постепенно се откъсва от родителското влияние и 

приема за модел на подражание ценностите на своето социално обкръжение. Но тук 

е и големият риск от объркване на ролите, от разминаване на критериите и от 

възпрепятстване на усещането за собствена идентичност. Понякога моделите на 

обкръжението са толкова неясни и същевременно толкова силни, че юношата ,,се 

губи,, в тях и се отчуждава от себе си, затваря се в своята неоформена, не изградена 

личностна черупка. Това от своя страна довежда до усещане за тревожност и 

несигурност, а оттам и до, криза на идентичността”, според Ериксън. 

         Идентичността е система от чувства, стратегии, представи за себе си, която е 

организирана така, че да защити собствената същност, да контролира поведението 

на Аз-а да открие смисъла, целта и бъдещата си ориентация във времето. 

Възникнала в рамките на най-ранните философски и психологически теории, 

идентичността характеризира самоопределението на личността – тя е свързана с 

отговора на въпроса „Кой съм аз?” 

 

        Формирането на Аз-а в ранно детство изгражда душевният живот на 

моралната личност. 
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           В параграф „Стратегии за преодоляване на стреса в юношеството” са 

представени ефективни стратегии за преодоляването на стреса при децата, които 

трябва да се научат да се приспособяват към трудни ситуации. Също така са 

разгледани родителски стратегии, влияещи върху преодоляването или решаването 

на проблемите със стреса при децата. 

         Въпреки нарастването на обема на литературата по този въпрос, а именно как 

родителите да предусетят детското приспособяване към евентуални стресови 

явления, малко се знае за специфичните механизми, чрез които се задействат тези 

ефекти. 

         Един от най-важните фактори, влияещ върху отговора на детето на стреса е 

качеството на връзката родител-дете. Защото децата често са изложени на 

възможни стресови събития в присъствието на техните родители и защото 

родителите често са отговорни за помощта, която оказват на децата си да преодолеят 

тези ситуации. 

         Многобройни изследвания са показали, че децата преодоляват стреса по-лесно 

при родителска топлина и отговорност. Децата, които са по-проблемни с 

преодоляването на стреса са деца на по-различни родители, които ги игнорират или 

наказват или понякога ги отхвърлят съвсем. 

         Въпреки, че тези проучвания предоставят добър старт за началното разбиране 

на връзките и възможните последствия от свръхпротекцията на родителите, тези 

проучвания ни дават малко насоки за диференциацията между подходящата и свръх 

предпазваща стратегия на родителско поведение. Малко нормативни данни са в 

момента на разположение за използването на разнообразните родителски защитни 

практики в различна детска възраст, и това прави трудно определянето на дадена 

родителска стратегия дали е подходяща в дадена възраст за определено дете. 

         Повечето съвременни теории подчертават важността на преценката, която 

прави детето при преодоляващия процес. Това е дълготрайното и краткотрайно 

приспособяване към възможни стресове събития, а не само функция от природата на 

преживените събития, а от значението, което децата извличат от тези събития. 

Веднъж детето изложено на възможно стресово събитие, отговорът му зависи 

отчасти как то оценява явлението. Проучванията за подрастващите показват, че това 

е свързано със семейни конфликти, авторитарно родителство, ниска семейна 

сплотеност. 

          В продължение на изследванията родителството е съпоставимо с детския стил 

на справяне със стреса, проучвания на списъка за проверка също показват много 

специфичен начин на влияние - това е родителското моделиране. Някои проучвания 

отчитат еднаквостта между родителския стил на справяне със стреса и детския. 
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 При тези стратегии, обаче малко отношения между родителските и детски стилове 

изплуват едно към едно и примера за съотношение, което често варира по пол. 

        Въпреки, че тези проучвания ни предоставят добър старт и ни помагат да 

разберем родителското участие в преодоляващия процес, повечето ни предоставят 

много малко от специфичните механизми на родителското влияние, т.е. те ни казват 

много малко за специфичните неща като топлина, поддържащи родители. Нещо 

повече, като всички корелационни проучвания, откритията не казват нищо за 

насоката на ефектите. 

        От представеният анализ в настоящата глава на теоретичните и емпиричните 

изследвания по отношение на данните за преживяването на стрес в юношеска 

възраст биха могли да се направят следните обобщения: 

• Според теорията на Лазаръс стресовата реакция може да бъде разглеждана 

единствено и само в контекста на структурата на личността, която взаимодейства с 

външните ситуации посредством когнитивни процеси, а именно процес на оценка на 

опасността и процес на справяне със стреса. За разбиране на психичния процес, 

който опосредства прехода от стимул към реакция, определящо значение има 

оценката (appraisal). Първичната оценка (primary appraisal) включва процеса на 

възприемане и оценяване на заплахата от индивида, а вторичната оценка (secondary 

appraisal) - процеса на търсене на потенциален отговор на тази заплаха. Справянето 

със стреса (coping) е процес на изпълнение на този отговор. Това разбиране на 

значимостта на оценъчния процес може да бъде илюстрирано с думите на Шекспир 

„... нещата сами по себе си не са нито добри, нито лоши. Нашата мисъл ги прави 

такива.”. 

• Дискусионен и противоречив е въпросът как индивидуалните различия 

влияят върху копинга. Една от гледните точка допуска наличието на стилове 

(диспозиции), които хората използват при справяне със стреса. Предпочитаните 

начини за справяне произтичат от по-устойчиви личностни дименсии. 

• Семейството е зародишната клетка на обществото. Особено важно място 

заемат възпитанието и подкрепата на юношите в този етап от развитието им.  

Взаимната обич не се подразбира от само себе си, въпреки че е много желателна. 

Семейството учи и на нещо много важно: респект и уважение към различното, към 

другостта и умение да се обсъждат и вземат под внимание интереси и представи, 

различни от собствените. Ако това се получи, семейството наистина изпълнява 

ролята си като зародишна клетка на обществото и става щит пред прекомерните 

изисквания и претоварването. 

• Родителското моделиране, може да предизвика моделиране на емоциите или 

директно моделиране на събитийните преценки. И още моделирането може да се 

случи в контекста на едновременно събитие, преживяно от двамата родители и 
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детето, или може да предизвика детето да издава родителското поведение, 

засвидетелствувано в миналото. Родителските тревоги са значими предсказатели на 

детския дистрес. Това високо ниво на родителска активност и тревога може да 

доведе до негативни преценки или оценки от страна на детето. Тази интерпретация 

може да се счита за противо-интуитивна, намирайки, че родителското успокоение и 

насърчение е позитивно свързано с детския дистрес. Родителите влияят върху 

детската преценка за страха не само чрез моделиране на емоциите, но чрез 

вербализиране на оценката за възможни стресови събития. Родителските влияния за 

детската преценка за стресови ситуации са едни от най-големите социализационни 

влияния в областта на стреса и преодоляването му. 

• От научните теоретични и изследователски доказателства на тема връзката 

между родител-юноша има много концепции и проведени изследвания от 

специалисти, търсейки как да се задоволят нуждите и потребностите при един 

юноша. Но частично е засегнато преживяването на стрес при юношите в семейния 

климат. Също така много малко е проучен от специалистите  проблемът за стресът 

от родителството, който е един от възможните фактори, предизвикващи конфликтни 

взаимоотношения между родител-юноша. Друг фактор, който слабо е пояснен от 

научните изследователски подходи е моделът за справянето със стреса в 

семейството. Имайки предвид, че родителския модел на копинг поведение за 

справяне със стреса, повлиява за преживяването на стрес при юношите. 

         За целта потребността от този настоящ труд ще направи: 

• по-пълно изясняване на устойчиви диференциално  психологически и 

личностни характеристики за юношеската възраст и отношенията в семейният 

климат при наличие на стресогенни преживявания, можещи да станат основание за 

позитивно и хуманно отношение между родители и деца; 

• ще се  направи реална оценка на условията в семейната среда, как юношата 

адаптира съответно поведението си и преценява възможностите си  за справянето 

със стреса; 

• ще се доразвият и разширят превантивните мерки за премахването на 

стресогените фактори влияещи за преживяването на стрес в този преходен период от 

развитието на юношата.   
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      Глава трета. ВРЪЗКАТА МЕЖДУ СЕМЕЙНАТА СРЕДА И ПРЕЖИВЯВАНЕТО 

       НА СТРЕС ОТ ЮНОШИТЕ – ПОСТАНОВКА НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 
 

      В Глава трета „Връзката между семейната среда и преживяването на стрес от 
юношите – постановка на емпиричното изследване” се решават задачи свързани 

с изпълнението на емпиричното изследване. 

       В първия параграф „Теоретична рамка и дизайн на емпиричното 
изследване” се дефинира теоретико-емпиричен модел, който е заложен в 

дисертационния труд за изследване на семейната среда и преживяването на стрес в 

юношеска възраст. Той е конструиран на основата на изводите от първа и втора 

глава, както и десетте основни хипотези. 

       Във втория параграф „Методи за емпирично изследване” на Глава трета в 

съответствие с целите и задачите е аргументирана и представена методология на 

изследването. Представени са процедури и резултати от адаптирането на 

самооценъчните скали „Родителска връзка” (Parental bonding instrument) и „Семейна 

среда” (Family environment scale) за български условия. 

        В трети параграф „Методи за статистическа обработка на информацията” са 

представя статистическата обработка на информацията в емпиричното 

изследване. 
 

       Дефиниране на модела 
 

       Модела, който се предлага за изследване на психичния стрес, се основава на 

концепцията, че при наличие на стресогенна ситуация в центъра на стреса е човек, 

с неговите личностни особености, които го характеризират като индивидуална 

личност, но също така голямо влияние оказва взаимодействието на човека със 

средата. 

       Именно защото човек, чрез психиката си възприема стресогенните фактори от 

средата и ги оценя през призмата на своята индивидуална същност, която включва - 

физиологичните, биохимичните и емоционалните реакции на организма, 

характеризиращи развитието на психичното напрежение и стрес. Също така за 

противопоставянето на стреса всеки човек си изгражда когнитивни схеми с 

основното участие на комбинативната функция на мозъка, които могат да бъдат 

осъзнати или неосъзнати. На следващ етап тези когнитивни схеми се реализират на 

други нива: емоционално, физиологично, поведенческо и т.н. Включени веднъж в 

информационните системи на мозъка, когнитивните схеми за противопоставяне или 

неутрализиране на стреса оказват влияние не само на различните страни на 

мозъчната дейност, но и на психиката. 

        Втория аспект на проблема за стресовите въздействия при индивидуалното 

поведение на човека, е че нормалното психично развитие на личността изисква 
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наличието на социалната среда. Хората имат фундаментални потребности, които се 

удовлетворяват единствено в и чрез социалните взаимодействия. При това е ясно, че 

нито обществото се копира напълно в индивидуалното поведение, нито, че човек 

може да бъде напълно свободен от социалния контекст, в който се ражда и живее. 

       Именно в контекста на този анализ изхождаме за психичния стрес и залагаме на 

методологичните постановки на системната теория за емоциите, която е 

създадена от Лазаръс. 

      Основните конструкти на теорията за емоциите, които позволяват възможно най-

пълно анализиране на стресовия процес, могат да бъдат описани посредством 

системния принцип. 

      Системният принцип предполага, че емоционалният процес включва 

организирана конфигурация от три групи променливи: антседентни променливи 

(предшестващи променливи), променливи на медиаторния процес и изходни 
променливи. 
      Това диференциране на променливите позволява да се очертае моделът на 

взаимодействието на проучваните фактори (вж. фиг. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3.1. Теоретичен модел на връзката между семейната среда и преживяването на 

стрес в юношеска възраст 



ВСУ „Черноризец Храбър”                                                                                               Автореферат                                                                                                                  

 

 

 

29

        При провеждане на теоретичното и емпиричното изследване се изхожда от 

следния МОДЕЛ: 

        Проучва се влиянието на антседентните, независимите (предшестващи 

променливи) променливи, които се разглеждат в следните два аспекта: 

● Променливите „личностна тревожност” и „локализацията на контрола”, 

представят индивидуалността на индивида. 

● Променливите „семейна среда и „връзка родител-дете”, включват 

условията на средата в която живее индивида. 

Тези антседентни променливи си взаимодействат и като резултат създават 

оценката на взаимоотношението между личността и средата. Нито една от тези 

променливи само по себе си, не е достатъчна за да обясни възникналите емоции. 

Всички фактори са взаимозависими.  

        Втората група променливи е на медиаторния процес според теорията за 

емоциите за оценката и процесите на справяне със стреса. От потенциалните 

медиатори се изследва „възприет стрес” и „копинг стратегии”. 

       Тези променливи са наречени медиаторни, защото не съществуват в началото, а 

се проявяват само при потенциална стресова ситуация. 

        От потенциалните модераторни променливи се проучва „локализация на 

контрола”. Считайки, че стресът представлява реакция не толкова на физическите 

качества на ситуацията, колкото на особеностите на взаимодействието между 

личността и обкръжаващия свят. Това до голяма степен е продукт на когнитивните 

процеси, начин на мислене и оценка на ситуациите, знания за собствените 

възможности и ресурси, степен на обученост за начини на управление и стратегии за 

поведение, техния адекватен избор. Това обяснява защо условията на възникване и 

характера на прояви на стреса или с дистреса при един човек не се явяват 

задължително същите, както при друг индивид. 

        Механизмите на регулиране и особеностите на устойчивостта към стреса при 

човека са обусловени от много фактори, като основните от тях са неговите 

индивидуални характеристики, които включват неговите когнитивни схеми имащи 

базисна основа от ранния му опит, който от своя страна определя неговата 

подготвеност и емоционално-волева реактивност. 

       Предполага се, че при всеки човек натрупващата, сравнителната и особена 

комбинативност на психичните функции значително се различават както в 

качествено, така и в количествено отношение, което и обяснява индивидуалните 

различия при хората в тяхната способност да придобиват знания и опит и успешно 

да ги предлагат на практика. Горепосочените факти касаят всички области на 

живота и обясняват индивидуалните различия при човека във всички сфери на 

неговата дейност – лична, професионална, културна и т.н. 
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       Като изходни променливи (зависими) се разглеждат реакциите на преживяване 

на стрес, като се изследва „ситуативна тревожност” и „депресия”, като негативни 

емоционални състояния. Допуска се, че влиянието на стресорите върху негативните 

емоционални състояния се определят и опосредстват от модераторни и медиаторни 

променливи. Основната идея в медиаторния модел, е че влиянието на стресорите 

върху негативните емоционални състояния се опосредства чрез възбуждането на 

медиаторни променливи като възприетия стрес или копинг стратегиите, които от 

своя страна влияят пряко върху начина по който личностите преживяват стреса. Във 

всеки модел с медиаторно влияние се допуска, че може да съществува пряко 

въздействие на входните променливи върху изходните, наред с медиаторното 

влияние. Сборът на двете влияния - директно и медиаторно дава общият ефект, 

общото влияние на входните променливи върху изходните. 

       За оценка на взаимовръзките между променливите, медиаторния и 

модераторния ефект в изследването се използват модели със структурни уравнения, 

при които се задават каузални връзки между променливите. 

        Оценката на медиаторния ефект в модела се базира на решаването на три 

основни регресионни уравнения, които в по-опростен вариант се дефинират по 

следния начин: 

 

Y = i1 + cX  + e1    (3.1) 

Y = i2 + c′ X  + bM + e2   (3.2) 

M = i3 + aX  + e3    (3.3) 

 

        Първото уравнение (3.1) измерва Общия ефект. Това е директното въздействие 

на факторите в модела, отбелязани с Х (независимата променлива), върху 

резултативните величини Y (зависимата променлива), без да се отчита влиянието на 

медиатора М. 

        Във второто уравнение (3.2) участват едновременно факторните променливи и 

медиатора, т.е. самият медиатор е под контрол. Коефициента пред факторните 

променливи измерва т.нар. Директен ефект.   

       Третото уравнение (3.3) е по отношение на връзката между медиатора и 

факторните променливи в модела. Чрез него се отчита до каква степен медиатора се 

„възбужда” от факторите включени в модела. Отчитането на медиаторното влияние 

в структурните модели става с оценката до каква степен възбудените промени в 

медиатора в следствие действието на факторите се отразяват на резултативната 

величина Y. Описаните уравнения 3.1, 3.2 и 3.3 могат да се разгледат както в 
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единичен вариант при един фактор, един медиатор и една зависима величина, така и 

при множество фактори, медиатори и резултативни. Разликата е в приемането на 

символите като единични променливи или като матрици от множество променливи. 

Този процес на отделяне на медиаторното влияние от общото е представен на 

следната фигура 3.2 с оглед по-доброто визуализиране на връзките. 

 

Фиг. 3.2. Отчитане на общото, директно и медиаторно влияние на връзка между 
независимата променлива - фактор X, медиатора M и зависимата величина Y. 

 

          Общият ефект в представения по-горе анализ ще бъде отбелязван със символа 

„c”, когато се разглеждат връзките на входните и изходните променливи (уравн. 3.1). 

Коефициентите, оценящи директният ефект ще се отбелязват със „c’ ” при 

факторните променливи и с „b” при медиатора в модела (уравн. 3.2). Общият ефект 

на фактора върху медиатора ще бъде отбелязван с „а” (уравн. 3.3). Медиаторния 

ефект, от своя страна, ще бъде отбелязван чрез „аb”. 

         Оценката на медиаторния ефект в един по-опростен модел, какъвто е 

представен на фигура 3.2. става чрез оценката на пътеката X →M →Y. Това може да 

се получи или чрез произведението на коефициентите „a” и „b” или чрез разликата 

между коефициентите c – c’. Ако оценките на коефициентите измерващи връзките 

са получени от един общ модел, то тогава двата подхода ще дават едни и същи 

резултати. Различни оценки биха се получили ако се използват различни, 

независими модели, или както често се практикува независими регресионни 

уравнения за оценката на параметрите. Използването на различни модели за оценка 

на отделните уравнения възпрепятства и оценката на статистическата значимост на 
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медиаторния ефект. За съжаление получаването на доверителните интервали и 

стандартните грешки в случая е по-различно от просто осредняване на 

доверителните интервали на отделните съставни оценки. 

          В настоящия анализ се приема позицията на Дейвид Маккинън, че медиаторен 

ефект, може да съществува дори и при липса на общ ефект на влияние на 

факторната променлива върху резултативната такава. Разбира се има автори, които 

защитават обратната позиция, че при липса на значим общ ефект между 

изследваните променливи може да се говори само за значим индиректен ефект, но не 

и за медиаторен такъв. (Холмбек, 1997). 

        Важен момент в представянето на теоретичния модел при емпиричната 

проверка заема механизма на модератора, който влияе върху посоката и силата на 

връзките между входните и изходните променливи. Самият модерторен ефект се 

изразява в това, че при различните на нива или категории на медиаторните 

променливи се наблюдава промяна във взаимовръзките между входните и изходните 

променливи. Тази модераторна променлива може да бъде част от каузалния процес, 

но може да бъде и външна променлива. Ако модератора е значим предиктор по 

отношение на зависимите величини в модела то модератора се нарича още квази-

модератор. Проверката дали една променлива има функцията на модератор в един 

модел може да бъде направена по различни начини. Първо влиянието на модератора 

може да се изразява в промяна на силата на връзките между зависимите и 

независимите променливи в модела, при различните значения на модератора. Частен 

случай на това влияние е когато при едно значение на модератора се наблюдава 

връзка между променливите в модела, която „изчезва” при друго/и значения. От 

друга страна има наличие на модераторно влияние, ако взаимодействието между 

променливите в модела сменя своята посока (коефициентите, измерващи връзките 

променят своя знак) при различните значения на модератора (MacKinon, D., 2008). 

При използването на модели със структурни уравнения е възможно да се проверяват 

хипотези за модераторно влияние при медиаторни модели. Като доказателство за 

наличието на модераторно влияние се разглеждат значими статистически промени в 

следните взаимовръзки и влияния при различните значения или нива на избрана 

променлива - модератор: 

1) промяна в общия ефект - сила и/или посока; 

2) промяна в директния ефект - сила и/или посока; 

3) промяна в медиаторния ефект - сила и/или посока. 

          При отчитане на дори една статистически значима разлика между който и да е 

от горе упоменатите ефекти хипотезата за модераторно влияние се приема за 

потвърдена. Този подход е представен графично на фигура 3.3. 
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Фиг. 3.3. Представяне на модераторното влияние при медиаторен модел. Модераторната 
проемнлива Z е представена с две значения (две нива)- z1 и z2. Съвкупността от единици 

се разделя по значенията на Z. За всяко от значенията се конструират независими 
идентични модели с медиаторни променливи. Получените коефициенти измерващи 
връзките между променливите в двата модела се сравняват (пунктираните линии). 

          Психологичният подход за изследване на „семейната среда и преживяването 

на стрес в юношеска възраст” се отнася преди всичко до това, как личността на 

юношата преживява този кризисен период от своето развитие. Целта е при децата в 

юношеска възраст да се формулира и изследва теоретичен модел, в който да се 

разкрият възможните взаимовръзки на стресови ефект при взаимоотношението 

между родител-юноша в семейната среда и преживяването на стрес от страна на 

юношите.  

          Предложеният теоретичен модел на фигура 3.1 е центриран върху 

изясняването на този проблем. В рамките на модела са представени конструираните 

структурни модели, които се основат на издигнатите хипотези в емпиричното 

изследване. 

         Първо, представят се структурните модели на взаимовръзките между 

възприетата родителската връзка и възприетата семейна среда, които се основават 

на наличието на достатъчно теоретични и емпирични данни, свидетелстващи за 

положителната връзка между семейната среда и добрата родителска връзка. 
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         На второ място, се наблюдава взаимодействието между индивида и средата, 

което се изразява чрез структурен модел, който включва личностните особености и 

променливите семейна среда и родителска връзка. 

        Знаейки, че човек е социално същество. Детето от самото си раждане се нуждае 

от защитата на своите родители, но тази защита можем да се разглежда като 

обстоятелство, което свързва възпитанието и чувството за социална нагласа, което 

се формира именно в семейната среда във връзката родител-дете. 

        Всяко развитие на личността и на човешките способности се извършва под 

натиска на социалния живот и се развива в посока на чувството на общност. Именно 

това е ролята на родителите да развият чувството за общност и необходимата 

способност за адаптация в социалната среда. 

        На трето място, представя се влиянието на „семейната среда” и 

„родителската връзка” (представящи средата, в която живее личността на 

юношата) върху негативните емоционални състояния като резултати от 

преживявания стрес. Това влияние би могло да бъде опосредствано през 

медиаторите „възприет стрес” и „копинг стратегии”. Тези взаимовръзки са 

представени в няколко структурни модела за проверка на тези медиаторни хипотези. 

Изхожда се от предпоставката, че наличието на кумулиран стрес при респондентите 

и стратегиите, които ще подберат за справянето със стреса ще бъдат обусловени от 

средата, в която живеят. Също така тяхната медиаторна роля ще определи 

изразяването на негативните емоционални състояния като изходни променливи. 

        Главно влияние на семейната среда и родителската връзка върху избора на 

копинг стратегии и възприемане на кумулиран стрес се изразява, чрез ресурсите и 

динамиката на семейната среда, в която се разкриват характеристики за различните 

жизнени условия на личността. Това са взаимоотношенията с останалите членове в 

семейството, личностното развитие и ориентация на целите, поддържането и 

промяната на системата, т.нар. семейство, взаимовръзките между членовете в 

семейната среда и връзката им със социалния свят. Тези три категории са свързани с 

множество видове различно поведение, а нито едно от тях само по себе си,  не може 

да докаже и покаже от какво е повлияно, без взаимовръзките с другите променливи 

в модела. Затова възприетият стрес и копингът като медиатори показват динамичния 

процес на овладяване (управление, преодоляване, регулиране) от страна на 

личността на стреса, водещ до определени резултати. 

       Специален интерес в емпиричното изследване представляват данните за 

различията в социалното поведение на хората, в зависимост от типа локализация 

на контрола. 

      Анализът върху феномена екстернално-интернален тип локализация на контрола 

и на основата на много психологически изследвания, се постави задачата да се 
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изследва модераторната роля на индивидуалните характеристики по признака 

локализация на контрола за двете съвкупности при изследваните юноши – 

интернален и екстернален тип в настоящето изследване. Защото в този смисъл 

локализацията на контрола може да детерминира жизнените мотиви и смисъла на 

цялата човешка дейност и живот, може да се окаже и този център, който определя 

характера и съдържанието на Аз-образа, на всички етапи от живота на човека и да 

играе важна роля по отношение запазването на идентичността на младия човек. 

          Също така модераторното влияние на личностните особености имат базово 

отношение към проблемите на стреса и копинга в техните социалнопсихологически 

измерения и това ни задължава да се разгледа това влияние при изследваните 

юноши, след като се има предвид прехода им на развитие в този кризисен етап от 

живота им. 

          В контекста на този анализ се даде основание да се раздели цялата съвкупност 

от изследвани юноши според признака локализацията на контрола – интернална и 

екстернална. За всяка една подгрупа се оценят идентични медиаторни модели, 

представящи връзката между Личностните особености и Негативните емоционални 

състояния, посредством медиатор Копинг стратегии. За целта се представят и 

анализират двата медиаторни модела поотделно за всяка съвкупност от типовете 

локализация на контрола.  

          На базата на тези два медиаторни модела се прави проверка на модераторната 

хипотеза, като се използва съпоставката между получените коефициенти, измерващи 

ефектите при структурните модели, поотделно за интернален и екстернален тип 

юноши. 

          Личностните особености в моделите се представят чрез променливата 

личностна тревожност и локализация на контрола. Те показват ролята на 

личностните особености, като генерализирани очаквания, които влияят върху 

целеполагането, планирането, организацията и регулацията на поведението и 

действията на личността при юношата. Техните регулативни функции се проявяват 

най-ярко в условията на неясна, неопределена, с постоянно променящи се параметри 

на среда. В този смисъл се очаква, че те имат съществено значение за регулацията на 

поведението и действията на юношата, а оттам и за неговата адаптация в социалната 

среда с настъпилите промени в преходния етап на развитието им. 

Локализацията на контрола при респондентите в настоящето изследване 

отразява степента на субективна включеност на Аз-образа в живота им, който е в 

процес на кризисна промяна, а също така и форма на адаптивност към изменящите 

се за тях условия на живот, освен това адаптивност, приемане на другите и 

самоприемане, което осигурява тяхната удовлетвореност или неудовлетвореност, 

проява на личностна цялостност и интегративност на младия човек в неговия живот. 
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        Цел и задачи на изследването 
 

        Цел на изследването 

        Целта в настоящето изследване е да се изгради и емпирично провери модел на 

връзката между семейната среда и преживяването на стреса в юношеска възраст. Да 

се разкрият при децата в юношеска възраст възможните взаимовръзки на стресови 

ефект при взаимоотношението между родител-юноша в семейната среда и 

преживяването им на стрес. Имайки предвид, че примерите на поведение, които 

родителите предоставят на децата могат да повлияят на детските стратегии за 

справяне със стреса. 

         В тази връзка изследването има необходимостта да проучи някои частни цели:  

• Разкриване на взаимовръзките между родителска връзка и семейна среда, 

които ще дадат възможност да се разкрият отношенията в семейството, семейните 

роли и предписаните от тях модели на родителско поведение. Те от своя страна 

оказват влияние за преживяването на стрес при юношите в семейната и социалната 

среда. 

• Разкриване на взаимовръзката между „индивид-среда”, като се изследва 

взаимовръзката на родителската връзка и семейната среда,  които представят средата 

в която живее индивида и влиянието й  върху  изградените личностни особености, 

които представят неговата индивидуалност, като индивид. Имайки предвид, че 

условията на средата в която живее човек и неговите личностни характеристики си 

взаимодействат като резултат, който създава оценката на взаимоотношението между 

личността и средата. 

• Разкриване на медиаторното влияние на възприет стрес и копинг стратегии 

между взаимовръзката на семейна среда и родителска връзка върху негативните 

емоционални състояния, като последици от стреса. Имайки предвид, че примерите 

на копинг поведение, които родителите предоставят на децата могат да повлияят на 

детските стратегии за справяне със стреса. 

• Разкриване модераторното влияние на индивидуалните личностни 

особености по признака локализация на контрола върху избора на копинг стратегии 

за справяне със стреса и негативните емоционални състояния, като последици от 

стреса. Изследването на регулаторните функции на локализацията на контрола крие 

големи обяснителни и прогностични възможности в личността на юношата. 
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          Стресогенните фактори при изследваните лица са представени в следните 

групи: 

• Личностни: влиянието на родителството, конфликтна семейна среда, 

степента на ранимост и чувствителност на личността. 

• Възрастови: юношеска възраст, комбинирана с по-честите конфликти 

между родители и деца в този период, са съществен момент за появата на 

емоционален стрес при юношите. 

• Социално-икономически: бързи промени в социалните структури, 

миграция, урбанизация и свързаните с тях отчуждаване и социализация. Понятието 

„урбанизационна травма” е свързано с недостиг на време, информационна 

натовареност, което налага нов динамичен стереотип и нови приспособителни 

механизми и може да доведе до нарушен баланс на адаптивните способности на 

организма. 
 

        Обект на изследването са 250 деца (119 момчета и 131 момичета). Децата са на 

възраст 16 - 17 години и са в юношеска възраст.  

Изследването е проведено в Гимназия за романски езици „Георги Стойков 

Раковски” и Гимназия за чужди езици „Васил Левски” – град Бургас през учебната 

2010 година. Не се търсят връзки с образователния, етническия и икономическия 

статус на юношите. Децата не са идентифицирани предварително като проблемни от 

страна на своите учители.  

Обобщените чрез статистическа обработка резултати от разпределението на 

респондентите по основните социодемографски характеристики („Пол”, „Възраст”, 

„Семейство”, „Образование”) е показано в таблица 3.1. 
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                                                                                                             Таблица 3.1  
Характеристики на изследваните лица 

Признак 
 Брой 

изследвани 
лица 

Процент 
Кумулативен 

% 

Пол 
Мъже 119 47,60 47,60 

Жени 131 52,40 52,40 

Възраст 
16 101 40,40 40,40 

17 149 59,60 59,60 

Семейство 

Семейство с двама 

родители 

215 86,00 86,00 

Семейство с  

майка ми 

28 11,20 11,20 

Семейство с  

баща ми 

4 1,60 1,60 

В семейството на 

баба и дядо 

3 1,20 1,20 

Образование 
на майките 

Средно 101 40,40 40,73 

Полувисше 16 6,40 6,45 

Висше 131 52,40 52,82 

Образование 
на бащите 

Средно 128 51,20 52,03 

Полувисше 14 5,60 5,69 

Висше 104 41,60 42,28 

 

  

       Задачи на емпиричното изследване 
 

       Постигането на поставената изследователска цел в дисертационния труд 
предполага последователното изясняване на следните задачи: 

      1. Определяне и съставяне на подходящ набор от инструменти за измерване на 

взаимовръзките между включените в изследването променливи в теоретичния му 

модел. 

      2. Планиране на предварително и последващо тестуване (тест-ретест), 

определяне на изследваните лица и изпълнение на процедурата по тестуването. 

      3. Обработка на получените резултати от тест-ретеста, чрез статистическа 

обработка и българска адаптация на инструмента „ Родителска връзка ” (Parental 

bonding instrument). 
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      4. Обработка на получените резултати от тест-ретеста, чрез статистическа 

обработка  и българска адаптация на инструмента „Семейна среда” (Family 

environment scale). 

      5. Статистическа обработка и обобщаване на получените емпирични резултати в 

зависимост от повдигнатите хипотези в изследването, чрез основно обобщените 

представени стъпки: 

• Разкриване на взаимовръзките между възприет стил родителско поведение 

и възприета семейна среда при изследваните юноши. 

• Разкриване на взаимовръзките между „индивид-среда”, като се разгледа 

родителската връзка и семейната среда, като влияние върху изградените личностни 

особености при юношите. 

• Разкриване на медиаторното влияние на възприет стрес и копинг стратегии 

между взаимовръзката на възприетата семейна среда и възприетата родителска 

връзка върху негативните емоционални състояния, като последици от стреса. 

• Разкриване медиаторното влияние на избора на копинг стратегии за 

справяне със стреса между взаимовръзката на индивидуалните личностни 

особености по признака локализация на контрола и негативните емоционални 

състояния, като последици от стреса. 

• Разкриване модераторното влияние на индивидуалните личностни 

особености при юношите по признака локализация на контрола върху избора на 

копинг стратегии за справяне със стреса и негативните емоционални състояния, като 

последици от стреса.  

       6. Анализиране и интерпретиране на обобщените резултатите от гледна точка на 

въведения теоретичен модел на взаимовръзки в изследването. 

      7. Извеждане на изводи за семейната среда и преживяването на стрес в юношеска 

възраст с практико-приложно отношение. 

 

         Хипотези на изследването 
 

          

Хипотеза 1. Предполага се, че неблагоприятна семейна среда, която се 

характеризира с ниска сплотеност и подкрепа и наличие на конфликтни отношения 

ще корелира с изявен родителски стил на поведение, който не благоприятства 

общуването между родител-дете. 

Хипотеза 2. Очаква се, че родителската връзка и семейната среда имат голямо 

влияние върху изградените личностни при изследваните лица. Имайки предвид, че 

условията на средата, в която живее човек и неговите личностни характеристики си 

взаимодействат като резултат, който създава оценката на взаимоотношението между 

личността и средата. 
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Хипотеза 3. Очаква се локализацията на контрола да оказва влияние върху 

възприетия стрес и стратегиите за справяне със стреса. Очаква се със засилването на 

екстерналността да се наблюдават по-високи нива на стрес, съчетани с по-пасивни 

стратегии за справяне със стреса. 

Хипотеза 4. Очаква се възприетия стрес да медиира влиянието на семейната 

среда върху негативните емоционални състояния, като последици от стреса. 

Хипотеза 5. Очаква се възприетия стрес да медиира влиянието на възприетата 

родителска връзка от децата към техните родители върху негативните емоционални 

сътояния, като последици от стреса. 

Хипотеза 6. Очаква се копинг стратегиите да медиират влиянието на семейната 

среда върху негативните емоционални състояния, като последици от стреса. 

Хипотеза7.Очаква се копинг стратегиите да медиират влиянието на 

възприетата родителска връзка от децата към техните родители върху негативните 

емоционални състояния, като последици от стреса. 

Хипотеза 8. Ролята на обобщените копинг стратегии като медиатори между 

личностните особености и негативните емоционални състояния предполага, че 

личностните особености при екстернален тип локализация на контрола ще 

повлияят за употребата на по-пасивни подбрани копинг стратегии за справяне със 

стреса, а те от своя страна ще медиират влиянието им върху по-силно изразени 

негативни емоционални състояния, като последици от стреса. 

Хипотеза 9. Ролята на обобщените копинг стратегии  като медиатори между 

личностните особености и  негативните емоционални състояния предполага, че 

личностните особености при интернален тип локализация на контрола ще повлияят 

за употребата на по-активни подбрани стратегии за справяне със стреса, а те от своя 

страна ще медиират влиянието им върху  по-слабо изразени негативни емоционални 

състояния, като последици от стреса. 

Хипотеза 10. Очаква се, че в зависимост от нивата на променливата 

локализация на контрола (екстернална и интернална) при юношите ще се 

наблюдават различни взаимодействия между променливите, описващи личностните 

особености и негативните емоционални състояния, посредством медиаторното 

влияние на копинг стратегиите. 
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       За целите на диагностичното изследване са използвани следните методики: 

      А. Адаптирани за настоящето изследване: 

     1. Въпросник за изследване на родителската връзка „Parental bonding 

instrument” (PBI) (Parker, G., Tupling,, H., Brown,  L. B.,1979) 
     Скалата е създадена и адаптирана като инструмент за изследване на 

„родителската връзка” на юношите към техните родители от авторите Гордън 

Паркър, Хилъри Тъплинг и Л. Б. Браун (1979) по концепцията им за 

предполагаемите последствия от родителското отношение върху юношите (над 16 

години). Измерваните величини в инструмента са две скали определяни като 

„Грижа” и „Свръх-защита”, измерват основни родителски стилове, възприемани от 

детето. Измерването е „ретроспективно” /обърнато към миналото и трябва да се 

прави поотделно за майките и бащите. 

      В добавка към резултатите за „Грижа” и „Свръх-защита” за всяка скала 

родителите могат да бъдат ефективно „вписани” към един от четирите родителски 

свързващи квадранта: 
 

1. „Много нежен и топъл и много ограничаващ” = много се грижи и 
много го защитава 

2. „Не изразява нежност и емоции и много контролиращ” = малки грижи 
и голяма защита 

3. „Оптимално родителство” = голяма грижа и малка защита 
4. „Небрежно родителство” = малка грижа и малка защита 

 

     2. Въпросник за семейна среда „Family environment scale” (Moos, H. R., &  
Moos, S. B., 1986)   
     Въпросникът „Семейна среда” е създаден и адаптиран като инструмент за 

изследване от авторите Рудолф Х. Mooс и Бърнис С. Моос (1986). Предвид 

резултатите се измерват трите групи дименсии, които са операционализирани в 

десет подскали, всяка включваща по девет айтема: 

 

• Подскали на отношенията 
               Сплотеност   

               Спонтанност  

          Конфликт  

• Подскали на личния растеж  
          Независимост 

          Насоченост към постижения 
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          Интелектуално културна насоченост 

          Активна развлекателна насоченост  

          Наблягане на морала и религията  

• Подскали на поддържане и промяна на системата 
          Организация  

Контрол  

 
        Б. Утвърдени в българската психодиагностична практика: 
 

       1. Въпросник за оценка на възприет стрес - PS-1, основна версия от 14 айтема 

(7 позитивно и 7 негативно формулирани айтема). Българската адаптация на 

методиката е направена от Георги Карастоянов и А. Русинова – Христова (1998). 

Получените резултати се оценяват по пет степенна скала, колко често през 

последния месец са чувствали и мислили по начина описан в айтемите, като 

използват следните алтернативи: никога; почти никога; понякога; често; много 

често. 

  

      2. Въпросник за изследване на ситуативна и личностна тревожност на Чарлз 

Спилбъргър, адаптиран и стандартизиран за български условия от Паспаланов и 

Щетински /1985/. Този метод се състои от две части с ясно изразена инструкция: 

          1 част – ситуативна тревожност; 

          2 част – личностна тревожност. 

 

     3. Въпросник за поведенческите прояви на депресия на А. Бек, адаптиран и 

стандартизиран за български условия от д-р М. Рашева. Определени са следните 5 

степени (равнища) на депресивни симптоми: 

         - нормално състояние; 

         - леки депресивни симптоми; 

         - леки към умерено тежки депресивни симптоми; 

         -  умерено тежки към тежки депресивни симптоми; 

         - тежки депресивни симптоми. 

4. Въпросник за предпочитани стратегии за справяне със стреса - COPE-1, 

(Карвър, Шаер, Вайнтрауб, 1989), адаптиран и стандартизиран за български условия 

от Георги Карастоянов и А. Русинова – Христова (1998). Получените резултати се 

интерпретират по следните изразени скали: 

- Активно справяне;  

- Планиране;  

- Потискане на конкуриращи се активности;  
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- Въздържане;  

- Търсене на инструментална подкрепа;  

- Търсене на емоционална подкрепа;  

- Позитивно преосмисляне и развитие;  

- Приемане;  

- Обръщане към религията;  

- Фокусиране върху емоциите и изразяването им;  

- Отричане;  

- Поведенческа дезангажираност;  

- Психическа дезангажираност;  

- Употреба на алкохол и наркотици.  
 

         5. Методика за Локализация на контрола на Радославова. М., Величков. А., 

адаптиран и стандартизиран от авторите (1987). В него са включени  двадесет 

двойки алтернативни съждения, като пет от тях са маскиращи. Предназначен за 

определяне на контрола на събитията - вътрешен – интернален, и външен – 

екстернален тип локус контрол. 
 

        Методи за статистическа обработка на информацията 
        За статистическата обработка на данните бяха използвани следните методи: 

        - описателна статистика; 

        - надеждността на използваните самооценъчни тестови методики е  оценена с 

помощта на коефициента за вътрешна консистентност Алфа на Кронбах; 

      -  проверки на хипотези чрез t-тест и z-тест; 

      -  корелационен анализ; 

      -  регресионен анализ; 

      -  еднофакторен и двуфакторен дисперсионен анализ; 

      - факторен анализ: Обяснителен (Exploratory factor analysis) и Потвърдителен 

(Confirmatory factor analysis); 

      - модели със структурни уравнения  (Structural equation modeling). 

      Статистическата обработка на резултатите е направена със софтуерните 

продукти  IBM SPSS 19.0 и IBM SPSS Amos Graphics 20.0. 
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          Глава четвърта. ВРЪЗКАТА МЕЖДУ СЕМЕЙНАТА СРЕДА И             

           ПРЕЖИВЯВАНЕТО НА СТРЕС ОТ ЮНОШИТЕ – РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ 
 

 

          В Глава четвърта „Връзката между семейната среда и преживяването на 
стрес от юношите – резултати и анализ” е представено емпиричното изследване за 

проверка на валидността на дефинирания модел. За целта първо се представи 

състоянието на изследваните променливи. Второ, по отношение на потвърждаването 

на издигнатите хипотези се разглеждат взаимовръзките между променливите и се 

представят приложените модели със структурни уравнения при медиаторните и 

модераторните връзки. 

       Представената емпирична проверка на дефинирания теоретичен модел за стреса 

показа своята валидност и може успешно да се използва за изследване на стреса в 

семейната среда. Също така за разкриване на семейните и родителските роли и 

взаимоотношения в семейната среда. Те от своя страна могат да спомогнат  за по-

ефективни превантивните мерки относно прехода на юношата, който се 

характеризира с емоционални проблеми, свързани с физическото, когнитивното и 

социалното развитие. 

         Проведеното изследване има за свое основание дългогодишната практика в 

бихевиоралната, когнитивната и социално психологическата парадигма за 

изследване на юношеската възраст. 

         Въз основа на анализа на получените резултати от проведеното изследване се 

даде възможност да се разкрият следните основно обобщени изводи, които ще се 

резюмират по следния начин: 

• Взаимовръзките между възприет стил родителско поведение и възприета 

семейна среда за изследваните юноши установиха редица по своята значимост 

корелационни връзки. Това даде възможност да се разкрият отношенията в 

семейството, семейните роли и предписаните от тях модели на родителско 

поведение. 

          Идентифицира се слабостта на семейството и родителското поведение. 

          Първо, в най-висока степен при респондентите е изявен стилът на родителско 

поведение „Не изразяващ нежност и емоции и много контролиращ” = малки грижи и 

голяма защита, а не на „Оптимално родителство” = голяма грижа и малка защита. 

         Графичният образ на относителните дялове на отделните категории по 

признака „Родителска връзка” за майките и бащите са представени във фигура 4.1 и 

фигура 4.2. 
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Фиг. 4.1. Разпределение на стиловете възприета родителска връзка за майките от юношите 

31,56%29,10%

19,26%20,08%

Много нежен и топъл и

много ограничаващ

Не изразяващ нежност и
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Небрежно родителство

 

Фиг. 4.2. Разпределение на стиловете възприета родителска връзка за бащите от юношите 

        Второ, с оглед определянето на преобладаващ семеен климат и до колко той е в 

съчетание с определен стил на родителска връзка се използват възможностите на 

клъстерния анализ. 

        Получените резултати при взаимовръзките между профилите за възприета 

семейната среда и възприета родителската връзка потвърдиха, че „неблагоприятна 

семейна среда”, която се характеризира с ниска сплотеност и подкрепа и наличие на 

конфликтни отношения корелира с изявен родителски стил на поведение („Не 

изразяващ нежност и емоции и много контролиращ” = малки грижи и голяма 

защита), който не благоприятства общуването между родител-дете. 
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         Респективно в „благоприятната семейна среда” попадат най-вече майки и бащи 

с голяма грижа и малка свръх-защита, което ги определя като оптимални родители. 

         В клъстер 1, т.нар. „Благоприятна семейна среда” попадат 90 респонденти като 

разпределението им по СВРВ1 за родителите са представени на фигура 4.3 и 4.4 за 

майките и бащите им. 

 

                               

Фигура 4.3. Разпределение на изявените СВРВ                  Фигура 4.4. Разпределение на изявените СВРВ                 
за майките от юношите за клъстер 1 -                                          за бащите от юношите за клъстер 1   

„Благоприятна семейна среда”                                                        „Благоприятна семейна среда” 

 

                             
   

Фигура 4.5. Разпределение на изявените СВРВ                    Фигура 4.6. Разпределение н изявените СВРВ                     
      за майките от юношите за клъстер 2 -                                       за бащите от юношите за клъстер 2 –     
        „Неблагоприятна семейна среда”                                               „Неблагоприятна семейна среда” 
 

                                                           
1 Стилове възприета родителска връзка 
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         В клъстер 2, т.нар. „Неблагоприятна семейна среда” попадат 150 респонденти 

като разпределението им по СВРВ са представени на фигури 4.5, 4.6, съответно за 

майките и бащите им. Получените данни дават възможност да се види, че 

изследваните лица, които възприемат семейната среда като „неблагоприятна” са 

определили родителското поведение на своите родители и за майката и бащата, че са 

малко грижовни и много свръх-защитаващи, а това води до стила родителско 

поведение „Не изразява нежност и емоции и много контролиращ”. Също така 

изследваните деца, който са определили двамата родители, чрез стила на поведение 

„Небрежно родителство” съответства с възприетата „Неблагоприятната среда”. 

          Анализът от представените данни илюстрира, че родителският стил на 

поведение и семейната атмосфера определят и формират общуването между 

родител-дете. От друга страна разкриват, че именно в тези два фактора 

(Родителската връзка и Семейната среда) съществуват определени условия, които са 

непосредствени предпоставки за задоволяването на базовите потребности при 

юношата в този период от развитието му. 

• Разгледаните два структурни модела: 1) „Родителска връзка - Личностни 

особености” и 2) „Семейна среда -Личностни особености” относно взаимовръзката 

между „индивид-среда” потвърди хипотезата, че  родителската връзка и семейната 

среда имат голямо влияние върху  изградените личностни особености (Личностна 

тревожност и Локализация на контрола) при изследваните лица. Имайки предвид, че 

условията на средата, в която живее човек и неговите личностни характеристики си 

взаимодействат като резултат, който създава оценката на взаимоотношението между 

личността и средата. На базата на тази теоретична рамка съобразно представения 

теоретичен модел в настоящето изследване е конструиран ковариационен 

структурен модел (вж. диаграма 4.1), включващ „Родителска връзка”, представена 

чрез латентен фактор, свързан с наблюдаваните признаци „Грижа” и „Свръх-

защита” за майките и бащите, и скалата „Семейна среда”, представена от един общ 

латентен фактор, който е свързан с познатите два латентни фактора на по-ниско 

ниво – „Фактор на отношенията” и „Фактор на личния растеж” (които от своя страна 

са свързани с подскалите на скалата „Семейна среда”) и личностна тревожност и 

локализация на контрола, като представители на личностните особености. 

          От получените оценки за параметрите в модела е много важно да се отбележи, 

че има много силна корелационна връзка между скалата „Родителска връзка” и 

скалата „Семейна среда” (r = 0,80), което потвърждава, че тези два фактора взаимно 

влияят върху израстването на личността и имат значимо влияние. Това илюстрира, 

че нито едната от тези променливи не е достатъчна, за да обясни възникналите 

промени при юношите. 
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         Родителството се изгражда в семейството и тази взаимовръзка между тези две 

среди е отражение на отношението на детето към света, към себе си и към другите 

хора, което от своя страна оставя трайни следи върху развитието му като личност. 

Към факторите, които присъстват и влияят непрекъснато през всички периоди на 

социализацията на човека, се отнася семейството. То въздейства през целия човешки 

живот, но най-силно и непрекъснато през детската и юношеска възраст, когато се 

извършва ранна, първична и най-интензивна социализация. Семейството има 

изключително влияние, тъй като то започва тогава, когато върху формирането на 

потребностите, нагласите и нравствените качества на личността още не влияят други 

фактори на обществената система на възпитанието. 

         Анализът на резултатите получени от двата модела илюстрират, че високата 

тревожност изразена като черта на личността при изследваните лица корелира с 

екстернален тип. Тревожността е свързана с преживяването на негативни емоции и 

възприемането им в голяма степен е определено от локализацията на контрола при 

изследваните лица. Имайки предвид, че локализацията на контрола отразява 

степента, в която хората възприемат като основен източник причинността при 

детерминация на събитията. 

 

 
 
 

Диаграма 4.1. Взаимовръзки между личността (личностна тревожност и  
 .локализация на контрола) и средата (семейна среда и родителска връзка) 
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          Съдържателната специфика и динамика на личностните особености изявени 

при изследваните лица до голяма степен отразяват и основни тенденции в 

развитието на психичната структура на личността. 

         Предполага се, че по-силно изразената екстерналност при респондентите е 

характерна и типична за юношеската възраст, поради промените в Аз-сруктурата, 

които са свързани със субективността на самата личност, от една страна с 

осмислянето на миналия опит, а от друга с настоящите и бъдещите промени на 

социалните роли в семейството и социалната среда. 

         Тази изразена връзка „индивид – среда” при двата подмодела показва, че 

семейството като първична социална общност с биологическата връзка, с 

атмосферата и отношенията между членовете в семейството влияе върху 

личностните особености при изследваните юноши. Също така семейството дава 

възможности и условия за предаване и усвояване на начина на живот на родителите, 

на еталони на човешко поведение. 

• Установените медиаторни ефекти при двата латентни фактора в семейната 

среда: „Фактор на отношенията” и „Фактор на личния растеж” илюстрират 

стимулиращо влияние върху ситуативната тревожност и състоянието депресия през 

медиатор възприет стрес. Това налага да подчертаем, че семейната среда влияе на 

негативните емоционални състояния при децата в тази възраст през медиатор 

възприет стрес. 

          В графичен вид е представен конструираният структурен модел (вж. диаграма 

4.2), основан на потвърдената хипотеза: възприетия стрес да медиира влиянието на 

семейната среда върху негативните емоционални състояния, като последици от 

стреса. 

               
Диаграма 4.2. Проверка на хипотезата за влияние на семейната среда върху 

негативните емоционални състояния през медиатор възприет стрес 
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           Ролите в семейството са разпределени и тяхното непрекъснато 

взаимодействие влияние върху социализацията на юношата в този период на 

самоопознание и израстване като индивидуална личност. Отношенията между 

членовете в семейството си взаимодействат непрекъснато и отражението на 

семейната среда влияе за социализацията на юношата в този период на 

самоопознание и израстване като индивидуална личност. Също така всеки индивид 

има определени отношения с членовете в семейството, както и те имат определено 

отношение към него. Затова е важно не само да се наблюдават отделните личностни, 

но и семейството, защото всеки член в семейството определя своята роля и функция. 

         За да може да функционира, семейството има нужда от баланс, правила и 

съответно състояние на вътрешна хармония. Когато настъпи хаос, промяна или 

някаква травма в семейството, отделните членове работят заедно за връщането към 

обичайния ритъм в семейния климат.  

•      Латентният фактор „Родителска връзка”, включващ и четирите типа  

възприета родителска връзка от децата към техните родители влияние върху 

негативните емоционални състояния (Ситуативна тревожност и Депресия), като 

последици от стреса през медиатор възприет стрес (вж. диаграма 4.3). Това дава 

повод да се заключи, че четирите наблюдавани променливи - грижа и свръх-защита 

при майките и бащите имат влияние върху негативните емоционални състояния през 

медиатор възприет стрес, независимо от конструктивните или деструктивните 

характеристиките на всеки родителски стил на поведение. 

 
 

Диаграма 4.3. Проверка на хипотезата за влияние на възприетата родителска връзка 
от децата върху негативните емоционални състояния през медиатор възприет стрес 
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        Тази установена връзка потвърди хипотезата, че възприетия стрес при 

изследваните юноши медиира влиянието на възприетата родителска връзка от 

децата към техните родители върху негативните емоционални състояния, като 

последици от стреса. 

         Считайки, че възрастовия фактор при респондентите влияе за наличието на 

кумулиран стрес, то трябва да се отбележи и значимото установено медиаторно 

влияние на родителската връзка в представения модел със структурно уравнение. 

Макар и възрастовия фактор да влияе за кумулиран стрес и последиците от него, 

трябва да се подчертае и значимото влияние на родителската връзка при 

респондентите в настоящето изследване. Защото приемайки „загубата на 

идентичността”, като възрастов стресор, то той води до безпокойство юношата, а 

нарушаването формите на любов при юношата се формират от родителската връзка. 

          Получените резултати за влиянието на всички възприети стилове родителски 

връзки върху негативните емоционални състояния дават повод да се анализира, че е 

нужно родителите да помогнат на децата си да опознаят своите вътрешни 

преживявания, като ги научат да изразяват своите вътрешни емоции, за да изяснят 

чувствата си породени от общуването им настъпилите промени във възрастта им. 

• Забележителен е ефектът, че и двата фактора на семейната среда: „Фактор 

на отношенията” и  „Фактор на личния растеж” влияят върху негативните 

емоционални състояния през медиатор копинг стратегии, чрез честата употреба на 

пасивните обобщени стратегии (Когнитивно и емоционално дезангажиране и 

Емоционално ангажиране). Това от своя страна доказва издигнатата хипотеза, че 

копинг стратегиите медиират влиянието на семейната среда върху негативните 

емоционални състояния, като последици от стреса (вж. диаграма 4.4). 

         Семейната среда освен, че влияе върху самите негативни емоционални 

състояния, като последици от стреса, то тя влияе и върху резултатите от копинг 

стратегиите, които най-общо представляват адаптацията и реадаптацията на 

юношите в този кризисен период породен от чувството за идентичност. Имайки 

предвид, че жизнената вътрешна потребност и фрустриращите външни изисквания 

все още експериментират юношата и може да се превърне в жертва на преходно 

екстремално съзнание за идентичността, което е общата същност на много форми на 

неувереността в себе си, типична за младата личност. 

         От друга страна, оптималното чувство за идентичност се преживява в 

зависимост и от влиянието на семейния климат. Именно, защото юношата има 

вътрешната потребност в очакване на признание от тези, които са значими за него и 

също така има потребността да е в своя дом, в собственото си тяло, чувството, че 

знае къде живее, а това от своя страна да допринася за формите на спокойствие в 

своята външна защитна черупка, неговото семейство. 
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Диаграма 4.4. Проверка на хипотезата за влияние на семейната среда върху 
негативните емоционални състояния през медиатор копинг стратегии 

 

          Разглеждайки силното влияние на семейната среда върху негативните 

емоционални състояния, чрез пасивните копинг стратегии „Когнитивно и 

емоционално дезангажиране” и „Емоционално ангажиране”, характеризира 

респондентите, че употребата на копинг стратегии е опит за преодоляване на 

чувство за заплаха или негативни преживявания, породени от тяхната личностна 

тревожност. От друга страна употребата на копинг стратегиите може да изглежда и 

като отговор на предизвикателство, което в една или друга степен се съдържа във 

всяка стресова ситуация, но в случая употребата им на пасивни стратегии може да се 

предполага, че имат нуждата от регулиране на собствените емоции именно защото 

търсят съвет и помощ от другите, с потребността от емоционален отклик, 

съчувствие и съпреживяване. Също така отричат търсещата активност и изместват 

породената негативна емоция към облекчаване влиянието на стресогенният фактор. 
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• Потвърди се издигнатата хипотезата, че копинг стратегиите медиират 

влиянието на възприетата родителска връзка от децата към техните родители върху 

негативните емоционални състояния, като последици от стреса. В графичен вид са 

представени регресионните връзки между променливите в структурния модел на 

диаграма 4.5. 

 
 

                 Диаграма 4.5. Проверка на хипотезата за влияние на родителската връзка върху 

негативните емоционални състояния през медиатор копинг стратегии 

 
         Значимостта на родителското поведение в процеса на формиране на реакция на  

стрес при юношите, произтича от относителната тежест, която това поведение има 

за формиране на отделни личностни конструкти. Много изследвания у нас и в 

чужбина, с убедителност доказват, че влиянията на различните стилове на 

родителското поведение оказват влияние върху психосоциалното развитие на 

детето. 

         Примера на родителското поведение при стресогенно събитие и отношенията 

му към даден проблем повлиява върху избора на копинг поведение при юношата. 

Поради това, че юношата е повлиян от ранният му опит формиран от родителската 

връзка, а именно в нея научава новостите за живота преди да се е изправил пред 

него. Именно затова е важно влиянието на родителската връзка за избора на копинг 

стратегии в препятстващите ги събития по пътя на тяхното израстване като зряла 

личност.  
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•     Анализите от многобройни изследвания, които показват, че специфичността 

на реакциите при стрес зависят не само от характера на външните стимули, но и  от 

психологическите особености на човека бяха потвърдени, чрез емпирична проверка 

на медиаторната хипотеза при екстернална локализация на контрола. В графичен 

вид са представени регресионните връзки между променливите в структурния модел 

за екстернален тип локализация на контрола на диаграма 4.6. 

 

 
 

Диаграма 4.6. Проверка на хипотезата за влияние на личностните особености (личностна 
тревожност и екстернален тип локализация на контрола) върху последиците от стреса, 

през медиатор копинг стратегии 
 

          От представения анализ и илюстрираните медиаторни връзки издигнатата 

медиаторна хипотеза се потвърди, че Личностните особености при екстернален 

тип повлияват употребата на по-пасивни подбрани стратегии за справяне със стреса, 

а те от своя страна медиират влиянието им върху по-силно изразените Негативни 

емоционални състояния, като последици от стреса, т.е. изследваните лица с 

екстернална локализация на контрола благоприятстват развитието на стрес. 

•    По отношение на проверката на медиаторната хипотеза относно интернална 
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локализация на контрола не се потвърди издигнатата хипотеза. Установените данни 

за медиаторна връзка не се потвърждават, защото Личностните особености при 

интернален тип не повлияват за употребата на по-активни подбрани стратегии за 

справяне със стреса. Те от своя страна не медиират влиянието им върху по-слабо 

изразени Негативни емоционални състояния като последици от стреса, т.е. 

изследваните лица от интернална локализация на контрола благоприятстват 

развитието на стрес. В графичен вид са представени регресионните връзки между 

променливите в структурния модел за интернален тип локализация на контрола на 

диаграма 4.7. 

 

Диаграма 4.7. Проверка на хипотезата за влияние на личностните особености (личностна 
тревожност и интернален тип локализация на контрола) върху последиците от стреса, 

през медиатор копинг стратегии. 
 

         На базата на установения медиаторен ефект може да се обобщи: 

         Локализацията на контрола при респондентите отразява степента на 

субективна включеност на Аз-образа в живота им, който е в процес на кризисна 

промяна, а също така и форма на адаптивност към изменящите се за тях условия на 

живот, освен това адаптивност, приемане на другите и самоприемане, което 

осигурява тяхната удовлетвореност или неудовлетвореност, проява на личностна 
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цялостност и интегративност на младия човек в неговия живот. Не трябва да 

забравяме, че субективната включеност на Аз - образа е изградена върху основата на 

ранният опит в детството, а то поставя неговото успешно адаптиране и развитие в 

настъпилите промени в живота на юношата. 
         Конструктът локализация на контрола придобива личностно качество, особено 

в по-късна възраст, защото имайки предвид неопитността на юношата и 

експериментирането му в житейските ситуации, са силен индикатор, че са в процес 

на формиране на зрялата личност. От друга страна локализацията на контрола има 

влияеща роля от осмислянето на миналия опит от ранното детство при 

респондентите. 

• Имайки предвид прехода на развитие в този кризисен период  в живота на 

изследваните юноши се разгледа модераторното влияние на личностните особености 

при екстерналнална и интернална локализация на контрола, които имат базово 

отношение към проблемите на стреса и копинга в техните социалнопсихологически 

измерения. От друга страна относно индивидуалността на всяка личност се 

характеризира с индивидуални характерови черти, които характеризират 

склонността на човека да приписва отговорността за резултатите от своята дейност 

на външните сили или на собствените усилия. 

        Представеният сравнителен анализ е убедително доказателство в полза на 

потвърждаването на издигнатата модераторната хипотеза, че в зависимост от 

нивата на променливата Локализация на контрола (екстернален и интернален тип) 

при юношите ще се наблюдават различни взаимодействия между променливите на 

Личностните особености и Негативните емоционални състояния (Ситуативна 

тревожност и Депресия), посредством медиаторното влияние на копинг стратегиите 

(Когнитивна ангажираност, Емоционална ангажираност, Когнитивна и емоционална 

дезангажираност). 

        Съобразно представения теоретичен анализ и получените регресионни връзки в 

заключение може да се обобщи: от ключово значение е личностната идентичност за 

функциите на личностната субективност при стресогенните фактори. Именно 

защото респондентите са в период на промяна и противоречия в структурата на Аза, 

породени от личностната идентичност. Те от своя страна влияят за изграждането на 

личностните особености, които претърпяват промяна в развитието им като 

индивидуални личности. Затова личностните особености, като възможности за 

упражняване на контрол при изследваните юноши върху стресогенен фактор, играят 

много ключова роля при организацията и регулацията на активното поведение на 

личността, което е много важно за овладяването на стреса. Върху тези възможности 

влияят както обективни, така и субективни фактори като например субективното 
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възприемане и оценката на ситуацията, а това е повлияно от миналия опит при 

личността. 
         Индивидуалното развитие и проява на човека се отбелязва и с нарастването на 

неговата автономия. Способността на човека да конструира и да следва своята 

собствена жизнена позиция, да преодолява обстоятелствата на средата и на 

обществото – това е признак за социална и психологическа зрялост на субекта и 

неговата активна адаптивност. 
 

         ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
 

         Проведеното изследване не си поставя за цел и не би могло да отговори на 

всички тези, формирали се относително трайно, негативни представи за 

преживяването на стрес при юношите в семейната среда. Интересът на това 

изследване има за акцент ролята на социалната подкрепа при преодоляване на 

стреса, предизвикан от редица негативни житейски събития: родителството, 

проблеми в юношеството, конфликтът в семейството, работата, резки промени в 

начина на живот и родителското отношение и социална подкрепа. 

         В тази връзка изследването за семейната среда и преживяването на стрес в 

юношеска възраст спомага за по-добро разбиране на поведението на юношите и 

подкрепата им от родителите при стресови преживявания. Посочване на някои 

възможни пътища на родителското влияние, чрез които родителите могат да 

повлияят на всяка стъпка от процеса на детското справяне със стрес от разкриването 

на възможното стресиращо събитие до оценката за детското справяне. 
         Полезно е да се изявят още веднъж основните резултати, осигуряващи 

основание за размисъл и последваща психопрофилактика и психотерапевтична 

намеса от страна на психолози и педагози към юношите и техните родители. 

         Практическото значение на тези резултати се крие във факта, че могат да бъдат 

използвани за разработване на индивидуални и групови програми за родителите. 

Тези програми могат да се носят като профилактично средство, и коректив в 

природата между връзката родител-дете. Такива форми на работа с родителите, да се 

разширят на тяхното равнище на самосъзнание и да увеличи степента на приемане 

на отговорност като значима фигура и основа за израстването на юношата като зряла 

личност. 

         Проведеното изследване се очаква да бъде възприето като част от научните 

търсения относно изясняване на устойчиви диференциално психологически и 

личностни характеристики за юношеската възраст и отношенията в семейният 

климат при наличие на стресогенни преживявания, можещи да станат основание за 

позитивно и хуманно отношение между родители и деца. 
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         Специалистите в областта на психологията са създали много интересни 

програми на развитието на деца, които активно се прилагат. Въпреки това, 

експертите все по-често посочват, че резултатите са под очакванията. Най-често 

това се дължи на факта, че проблемите на детето са следствие от проблеми между 

членове на семейството, например, семейното отношения в семейството, лично 

безпокойство на родителите от родителството и др.  

         В България все още липсват системни лонгитудални изследвания върху 

възрастта, която в повседневното съзнание се свързва с негативни последици от 

типа: ,,криза на развитието”, ,взрив на сексуалността”, ,отключване на асоциално 

поведение”, ,непослушание към родителите” и, бягство от действителността”. 

        През последното десетилетие, положението във всички области на 

психологията се е променило значително поради настъпилите промени в живота. 

Нарушено е общуването между човек-човек и от тук идват стресогенните промени в 

живота, а  именно поради промените в общуването в обществото се нарушиха и 

личните контакти в семейната среда и родителската връзка.  

        Тези резултати поставят начало за провеждане на изследвания в бъдеще въз 

основа на интерпретираните резултати от настоящето изследване с определена цел 

за предстоящи изследвания да се изследва връзката „ човек-стрес-среда”. 

        Първо, нужно е да се извършат дългосрочни проучвания върху развитието на 

детския начин на преценка на стресова ситуация. Също така трябва да се проучат 

пътищата, по които промените във юношеското мислене взаимодействат с 

индивидуалните разлики в родителството и с развитието на детските стилове за 

преценка на стреса. Тъй като много често децата правят преценка на стресовото 

събитие и употребата на копинг стратегии за преодоляване на стрес, чрез копиране 

на модел родителско поведение. 

        За съжаление много малко се знае за процесите, при които родителите помагат 

на децата си да се справят със стреса. 

        Второ, имайки предвид, че взаимоотношенията между родител-юноша на този 

етап са силно ограничени поради факта, че юношата отдава по-голямо значение на 

своите връстници в този период, а именно на общуването му в социалната среда. За 

да се спомогне за по-добро и задълбочено разбиране относно общуването и 

адаптацията на юношата в социалната среда е нужно да се изследва социалната 

среда в социалните групи, в които общува юношата. 

          Трето, провеждайки това изследване, също трябва да се приеме двупосочната 

природа в отношенията родител-дете. Особен интерес представлява да се анализират 

влиянията на обратните връзки в модела между родител-дете по лонгитюдни 

изследователски планове, при многократно измерване на една и съща извадка, за да 

се установят основно влияещите фактори за преживяването на стрес при юношите в 
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семейна среда и влиянието на родителската връзка. Родителската протекция в 

специфични ситуации може да бъде функция от детските реакции на подобни 

ситуации в миналото. Затова родителската протекция най-добре може да се види 

като част от динамична система, където природата и значението на детската обратна 

връзка играе регулаторна роля във водещото родителско поведение. Резултатът от 

двупосочните връзки се нуждае от по-директна преценка и това ще спомогне по-

задълбоченото разбиране на изследваното явление. 

        Четвърто, анализиране на личностните особености при личността юноша, 

които са формирани в семейната среда и ранната социализация във връзката 

родител-дете. 

        Доказано е, че родителското поведение има причинно-следствена връзка с 

поведението на детето и формирането на определени черти в характера му. Имайки 

предвид, че чертите на характера възникват рано в онтогенезата, на основата на 

взаимодействието на Аза, общия психодинамичен тип и начина на живот на 

общността, в която се ражда и самоутвърждава.  

       Също така личностните особености заемат съществено място в регулацията на 

поведението на действията на личността. Веднъж възникнали, чертите се променят 

бавно.Те отразяват най-общите допускания на човека за особеностите на средата и 

мястото на личността в нея. 

        Изследването и анализирането на тези изследвания ще спомогне за по-добър 

анализ относно влияещите фактори за изграждането на личностните особености, 

които са прецизна подготовка за личността да се справи по успешно със стреса в 

стресогенна среда. От друга страна личностните особености са основна 

индивидуална характеристика на субекта, която оказва влияние на развитието на 

стрес при избора на индивида на стратегии и способи за преодоляване на стрес. 

Също така връзката между детското преодоляване на стрес и приспособяване е 

комплексна и е предмет на значително емпирично проучване. 

        Ясно е, че много родители се опитват да предпазят децата си от много видове 

възможни стресови ситуации - брачни конфликти, антисоциални връзки, медийно и 

секс насилие, опасни предмети и места. Няма достатъчно информация как 

родителската протекция варира с детската възраст, пол, етнос, социална класа или 

култура. 

         За да се разбере по-пълното влиянието на родителите върху преодоляването на 

стреса от детето има нужда от систематични, дескриптивни проучвания на 

родителската защитна роля. 

        Очевидно не всички родители могат да осигурят еднаква протекция, точно 

каквато искат, те се различават по тава дали мислят тази протекция за необходима 

или важна. 
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         Наблюдавайки различията в протекцията на детето в зависимост от възраст и 

пол, може да се повиши способността да се различава подходящата родителска 

защита от свръх протекционната. 

        Нарастването на практико-приложната значимост в областта на преживяването 

на стрес в юношеска възраст и повлияването на семейната среда може да допринесе 

за по-добро разбиране относно промените в юношеската личност; усъвършенстване 

и подпомагане на емоционалните, когнитивните и мотивационните процеси; 

повишаване на поведенческите компетентности и социалните умения; за планиране 

на превантивни мерки на проблемите, които са в основата между „ човек-човек”; за 

ролята на семейните роли в семейната среда; формиране на устойчивост към стрес и 

на употребата на активни копинг стратегии за справяне. Тези превантивни ефекти 

могат да спомогнат за значителни промени в често срещаните при юношите 

емоционални проблеми, свързани с физическото, когнитивното и социалното 

развитие. 
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III. СПРАВКИ ЗА НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИТЕ ПРИНОСИ 

1. Представен е теоретико-емпиричен модел за психичния стрес във връзката 

между семейната среда и преживяването му в юношеска възраст, който показа 

неговата валидност и може успешно да се използва за изследване на стреса в 

семейната среда.  В тази перспектива се даде възможност в семейството да се 

разкрият семейните взаимоотношения, родителските роли и предписаните от тях 

модели на поведение, които спомагат за по-ефективни превантивните мерки относно 

прехода на юношата, който се характеризира с емоционални проблеми, свързани с 

физическото, когнитивното и социалното развитие. 

2. Съществено постижение се откроява при анализа на съвкупността от 

взаимовръзките между променливите, чрез конструиране на модели със структурни 

уравнения, които отчитат влиянието както на директните и медиаторни ефекти, така 

и общият ефект, отчитащ сборът на двете влияния – директен и медиаторен ефект. 

Доказва се, че възприетия стрес и копинг стратегиите медиират влиянието на 

семейната среда и родителската връзка върху негативните емоционални състояния. 

Този анализ установи, че примерите на копинг поведение, които родителите 

предоставят на децата могат да повлияят на детските стратегии за справяне със 

стреса. 

3. Разработен е комплекс от адаптирани за българските културни условия 

методи за изследване на семейната среда и преживяването на стрес в юношеска 

възраст.  Адаптирани са две самооценъчни скали „Родителска връзка” (Parental 

bonding instrument) и „Семейна среда” (Family environment scale) за български 

условия. 

4. Направен е сравнителен анализ в зависимост от нивата на променливите 

екстернална и интернална локализация на контрола, който потвърждава 

модераторната роля на личностните особености, заемащи съществено място в 

регулацията на поведението на действията на личността. В тази насока като 

съществено постижение се откроява потвърждението и от други емпирични 

изследвания, че личностните особености са основна индивидуална характеристика 

на субекта, която оказва влияние на развитието на стрес при избора на индивида на 

стратегии и способи за преодоляване на стрес. Доказва се, че родителската връзка и 

семейната среда са влияещите фактори за изграждането на личностните особености 

и са подготовка за личността да се справи по успешно със стреса в стресогенна 

среда. 

5. Разработен е модел за успешни родителски стратегии, влияещи върху 

преодоляването или решаването на проблемите със стреса, чрез които родителите 

могат да повлияят на всяка стъпка от процеса на справянето и разкриването на 
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възможното стресиращо събитие до оценката за детското преодоляване на стреса. 

Проучена е двупосочната връзка в отношенията родител-дете, която доказва, че 

родителската протекция играе регулаторна роля на детската обратна връзка. 

6. Практико-приложната значимост на резултатите от дисертационното 

изследване допринасят за по-добро разбиране на поведението на юношите и 

подкрепата им от родителите при стресови преживявания. Посочване на възможни 
пътища на родителското влияние, чрез които родителите могат да повлияят на всяка 

стъпка от процеса на детското справяне със стрес от разкриването на възможното 

стресиращо събитие до оценката за детското справяне. 
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