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През 80-те години на 20 в.  се натрупват редица изследвания, 

които  доказват  необходимостта  от  диференциране  на 

понятието  “стрес” в зависимост от причините и ситуациите, в 

които се проявява или от начините на преживяването му. През 

това време се оформят теории и модели за спецификата на 

професионалния  или  работния  стрес.  Преобладава 

мнението,  че  стресът  в  труда  е  комплексно  психично 

състояние.  За  разлика  от  стреса  в  екстремни  ситуации, 

професионалният  стрес  се  предизвиква  от  фактори,  които 

реално действат в  продължителен период от време, което е 

предпоставка за натрупване на умора и поява на пресищане.

Стресогенните  фактори  на  работното  място  не  действат 

изолирано.  Освен  тях,  в  тясно  взаимодействие  действат 

социални  фактори,  свързани  с  обществени  процеси  – 

икономическо  развитие,  безработица,  взаимоотношения  с 

администрация  и  др.  или  такива  от  близката  среда  – 

взаимоотношения със семейство, с приятели, личен социален 

статус и др. Всички те оказват своето влияние върху работещия 

човек  чрез  модериращото действие на  личността  и  нейните 

индивидуални  особености.  Повечето  модели  на 

професионален стрес включват поне 3 основни елемента на 

състоянието: 1. причини; 2. модератори (личностни особености 

на  когнитивно,  афективно  и  поведенческо  равнище);  3. 

последици  от  преживяването  (промени  в  поведението,  в 

здравословното състояние, в отношенията).

Целта на настоящия доклад е да се представят важни причини 

от  средата  на  работното  място,  които  пораждат  стрес  в 

различни професии в междукултурен план.
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Основни задачи: 

1. Да се сравнят причините за професионален стрес между 

изследваните групи лекари от България и Англия.

2. Да се сравнят причините за професионален стрес между 

полицаи от България и Северна Ирландия. 

3. Да се сравнят причините за професионален стрес между 

мениджъри от България, Румъния, Англия и Япония. 

При сравненията са избрани страни с различно икономическо 

състояние и култура.

Социално-икономическото  състояние  на  дадена  страна  и 

културните й особености са тясно свързани с организацията 

на  работата  и  изискванията  към  работещите.  Традициите  и 

културата  влияят  върху  изграждането  на  определени  черти, 

възгледи,  стил  на  живот  на  човка  чрез  възпитание,  опит, 

обучение.  Ето  защо  се  предполага,  че  ще  се  появат 

съществени разлики в  стресогенните фактори на работното 

място в професиите от изследваните страни.

Методи 

Описание  на  извадката.  Обект  на  изследването  са  117 

български полицаи; 89 български лекари – хирурзи, интернисти 

и  педиатри;  66  северно-ирландски  полицаи;  148  лекари  от 

Англия; 249 български мениджъри, 457 румънски, 338 японски и 

224  английски  мениджъри  (предимно  мъже  между  33  и  55 

години, с висше образование, на ниско и средно йерархично 

равнище).

Методика.   За  българските  извадки  е  използван  вариант  на 

Индикатора  за  професионален  стрес  на  К.Купър, 

модифициран  и  адаптиран  за  български  условия  от 

В.Русинова,  Л.Василева  и  С.Жильова.  За  останалите  групи  е 
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използван  английския  вариант,  който  принципно  не  се 

различава от българския.

Индикаторът е построен върху модела на Купър, който включва 

4  елемента  на  професионалния  стрес:  причини  за  стрес  в 

конкретната  трудова  дейност,  личностни  особености, 

модериращи  преживяването,  стратегии  за  сравяне  с 

неблагоприятното състояние и последици от стреса. В доклада 

са  анализирани  само  резултатите  относно  причините  за 

стреса в труда, които са включени в един от въпросниците на 

Индикатора.

Той  се  състои  от  40  твърдения,  скалирани  в  6-степени. 

Твърденията формират подскали, които обобщават причините 

в  групи:  тежест  на  труда,  взаимоотношения  на  работното 

място, взаимодействие между работата и личния живот, лична 

отговорност,  конфликти  между  изискваията  на  работата  и 

квалификацията, възможности за повишение и признание.

Надеждността на въпросника е много висока – коефициентът 

Алфа Кронбах е .94.

Резултати и анализ

На  таблица  1  са  представени  статистически  значимите 

разлики  в  причините  за  професионален  стрес  между 

български и английски лекари.
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Таблица 1. Значими разлики в причините за професионален 

стрес между български и английски лекари.

Източници на 
стрес

България Англия
t

М (SD) М (SD)
Тежест на 

труда 35,83 (5,60) 30,09 (6,26) 7,4 ***

Взаимоотнош. 
на раб. Място 32,45 (6,75) 28,60 (6,82) 4,2 ***

Възм. за 
постижение и 

проф. 
развитие

30,45 (6,02) 25,46 (7,47) 5,6 ***

Организация 
на работата 47,38 (7,92) 38,03 (8,60) 8,6 ***

Взаимодейств. 
м/у работа и 

лич. Живот
38,14 (6,54) 31,76 (8,60) 6,4 ***

*** - ститстическа значимост на равнище < .001

Прави впечатление, че и по 5-те подскали на източниците на 

стрес  на  работното  място  на  лекарите,  българите  са  в 

значително  по-неизгодна  позиция.  Стресогенните  фактори  в 

профсията  при  тях  влияят  статистически  значимо  по-силно  в 

сравнение  с  влиянието  на  същите  фактори  в  английската 

извадка. Най-силно изявени като стресори са: организацията 

на  работата,  тежестта  на  труда  и  взаимодействието  между 

работа и личен живот. Към слабата организация на работа се 

отнасят: слабости в ръководството, недостатъчна подкрепа от 

него,  проява  на  дискриминация  и  протекции  на  работното 

място, претовареност с административни задачи. Българските 

лекари в по-голяма степен пренасят служебните си проблеми 

в  семейството  и  оценяват,  че  работата  им  изсква  от  тях 

прекалено много и това става за сметка на личния им живот. 

Възможностите  им  за  изява  и  развитие  са  по-малко  в 
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сравнение  с  английските  лекари,  а  взаимоотношенията  на 

работното  място  –  по-лоши.  Всичко  това  създава 

неблагоприятни условия за работа и за негативни въздействия 

върху психичното и физическото здраве на изследваните лица. 

Тези значими разлики в стресогенността на професионалната 

дейност между български и английски лекари могат да бъдат 

обяснени  и  с  големите  разлики  в  социолно-икономическите 

условия  и  култура  в  двете  страни.  Докато  в  Англия 

здравеопазването  е  изградена  традиционна  система,  то  в 

България системата е в  преход,  преструктурира се и много 

неща в нея са все още неясни.

На таблица 2 са представени разликите в източниците на стрес 

между български и северно-ирландски полицаи.

Таблица 2. Значими разлики в причините за професионален 

стрес между български и северно-ирландски полицаи.

Източници на 
стрес

България Северна 
Ирландия   t

М (SD) М (SD)
Възм. за 

постижение и 
проф. 

развитие

33,78 (7,20) 26,00 (7,94) 7,2 ***

Взаимоотнош. 
на раб. място 31,56 (5,61) 28,80 (7,48) 2,6 **

Организация 
на работата 43,81 (7,03) 36,82 (8,56) 5,6 ***

Взаимодейств. 
м/у работа и 

лич. живот
35,42 (6,82) 27,88 (8,17) 6,4 ***

*** - ститстическа значимост на равнище < .001

 ** - статистическа значимост на равнище  < .05
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Силен,  негативно влияещ фактор на българските полицаи е 

слабата  възможност  за  професионално  развитие  и 

постижение,  следвано  от  трудното  разпределение  на 

отговорностите между работата и личния живот. Работата при 

полицаите  изисква  пълна  отдаденост,  от  която  много  често 

страда  и  семейството.  Не  по-малко  негативно  влияеща  е 

слабата  организация,  неадекватния  стил  на  ръководство, 

липсата на обратна връзка за личната ефективност, слабата 

подкрепа  от  страна  на  ръководство  и  колеги.  Всички  тези 

фактори  са  оценени  като  значително  по-стресогенни  от 

българските полицаи в сравнение със северно-ирландските.

Мениджърската  професия  се  оценява  като  отговорна  и 

създаваща  напрежение.  Необходимо  е  съобразяване  с 

редица  условия,  предвидливост,  за  да  се  ръководят  към 

ефективност и успешно развитие подчинените. На таблица 3 

са представени разликите в  източниците на професионален 

стрес при мениджъри от България, Румъния, Англия и Япония.

Таблица  3.  Разлики  в  източниците  на  професионален  стрес 

между мениджъри от България, Румъния, Англия и Япония

Източниц
и на 

стрес

България Румъния Англия Япония
Р

М (SD) М (SD) М (SD) М (SD)

Тежест 
на труда

20,36 
(5,91)

20,11
(6,07)

20,41
(6,03)

21,73
(5,21) **

Взаимоот
нош. на 

раб.мяст
о

29,41
(8,07)

35,37
(7,19)

25,41
(7,42)

29,77
(7,42) **

Взаимод
ейст. м/у 
работа и 
лич.живот

18,00
(6,62)

20,84
(6,94)

14,18
(5,32)

20,28
(4,85) **
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Ръководн
а 

дейност

12,31
(3,55)

14,86
(4,48)

11,57
(3,28)

13,04
(3,06) **

Лична 
отговорн

ост

14,14
(4,06)

16,08
(4,41)

13,00
(3,27)

15,22
(3,52) **

Конфлик
ти

13,48
(3,93)

13,59
(3,79)

12,62
(3,20)

12,64
(3,13) **

Развитие 
и 

признани
е

13,75
(4,14)

16,62
(4,13)

12,08
(4,35)

13,62
(3,12) **

Организа
ция на 

работата

14,47
(3,86)

14,90
(3,73)

14,98
(3,54)

13,91
(3,06) **

*** - ститстическа значимост на равнище < .001

 ** - статистическа значимост на равнище  < .05

Отразената  статистическа  значимост  на  разликите  е  между 

професионалните  групи  от  четирите  страни  като  цяло. 

Впечатление  прави,  че  най-стресогенна  е  професията  на 

мениджърите в Румъния. Почти по всички подскали стойностите 

в  тази  група  са  на  най-високо  равнище.  Единствено  по 

подскалата на конфликтите не се забелязва разлика между тях 

и  българската  извадка.  Този  фактор  за  българските  и 

румънските  мениджъри  е  статистически  заначимо  по-силно 

стресогенно  влияещ.  В  сравение  с  английските  мениджъри 

българските  оценяват  почти  всички  изследвани  източници  на 

стрес като силно негативно действащи. Разликите са с висока 

степен на значимост.  Изключение правят  само “тежестта на 

труда” и “организацията на работата”. Последната е по-силно 

изразена  като  стресираща  и  в  двете  групи.  В  българската 

извадка силно негативно е действието на взаимоотношенията 

на  работното  място.  Интересна  е  тенденцията  японските 

мениджъри  да  оценяват  “тежестта  на  труда”, 
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“взаимодействието между работата и личния живот” и “личната 

отговорност”  статистически  значимо  по-високо  като 

стресогенни фактори от българските мениджъри. За разлика 

от това обаче, “конфликтите” и “ораганизацията на работата” 

са по-стресиращи за българите. Забелязва се специфичност в 

действието на отделните фактори в различните страни. 

В заключение може да се каже, че в действителност социално-

икономическото  състояние,  традициите,  организацията  на 

равнище държава имат съществено влияние върху факторите 

на  конкретните  работни  места.  Резултатите  не  показват 

влиянието  на  българските  социално-икономически  условия  в 

благоприятна светлина. Необходима е голяма координация на 

различните равнища в страната, за да се намалят негативните 

въздействия  както  на  макро  равнище,  така  и  в  конкретните 

организации. В тази посока голямо значение има  обучението 

на  ръководителите,  което  засега  у  нас  е  недостатъчно  и 

неефективно.
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Резюме

Професионалният стрес е комплексно психично състояние, за 

разлика  от  стреса,  проявяващ  се  след  действието  на 

екстремни  дразнители.  Стресогенните  фактори  в  работата 

действат  продължително,  тъй  като  човек  трябва  да  работи 

ежедневно в определено работно време. Тяхното влияние се 

натрупва върху умората и пресищането и засилва ефектите 

си.

Стресогенните  фактори  на  работното  място  не  действат 

изолирано.  От  една страна те  са в  тясно взаимодействие с 

определени  личностни  особености,  които  засилват  или 

отслабват тяхното влияние, а от друга – те си взаимодействат 

със  стресори  от  социалната  ситуация,  които  могат  да  се 

окажат решаващи за промяната на психичното състояние на 

човека.

Сравнят  се  в  междукултурен  план  основните  причини,  които 

пораждат професионален стрес в различни професионални 

групи:  лекари  от  България  и  Англия;  полицаи  от  България  и 

Северна Ирландия и мениджъри от България, Румъния, Англия и 

Япония.  За изследването  е  използван българския  вариант  на 

Индикатора  на  професионален  стрес  на  К.Купър, 

модифициран  и  адаптиран  от   В.Русинова,  Л.Василева, 

С.Жильова. 

Резултатите  от  изследването  доказват  необходимостта  от 

отчитане  на  културните  особености,  на  социално-

икономическата  ситуация,  както  и  на  спецификата  на 

професионалната  дейност  при  оценката  на  стресогенните 

фактори  на  работното  място,  за  да  се  предприемат 

ефективни мерки за справяне с тях.
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