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Въведение 
Един от често срещаните стереотипи в българското 

общество е възприемането на стареенето като време, 

когато хората стават все по-малко способни и 

компетентни да се справят с повече ежедневни проблеми. 

Стареенето е свързано с многобройни загуби и промени, 

пред които е изправен човек. Тези промени могат да бъдат 

основата за изпитване на силен стрес при старите хора. Те 

се опитват да го сведат до минимум, да се адаптират към 

новата ситуация. Много стресови фактори и ежедневни 

проблеми в късна зряла възраст не се явяват ново 

преживяване за хората от тази възрастова група, тъй като 

те са се справяли с тях и в предишни етапи от жизнения 

цикъл. Фактът, че застаряващият човек е достигнал етапа 

на „трета възраст‖ вече предполага известна степен на 

успешна адаптация. 

В тази връзка възниква въпросът как и по какъв начин те 

се справят. Констатации от изследванията относно 

стратегиите за справяне сред възрастните хора са 

противоречиви, но има тенденция към сближаване на 

възгледите на изследователите, че хората в по-късна 

възраст са по-склонни да използват повече емоционално-

насочени, отколкото проблемно-насочени стратегии за 

справяне с всекидневния стрес. 

Начините и средствата за справяне, от своя страна, не 

дават отговор на въпроса дали възрастните хора, 

преодолявайки трудностите и проблемите в своя живот, го 

правят по успешен начин. Някои изследователи твърдят, 

че с увеличаването на възрастта удовлетвореността от 
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живота намалява. Други обаче намират доказателства, че 

въпреки проблемите, които изпитват хората в третата 

възраст, те са в състояние да ги преодолеят и по този 

начин изпитват високи нива на благополучие. 

Степен на разработка на изследователския проблем. 

Значителен принос за изследването на стреса и 

адаптацията при възрастните хора са допринесли следните 

автори: М.Д. Александрова, Н.Х. Александрова, Б.Г. 

Ананиев, Г. Йолов, Е.Ф. Рибалко О.Ю. Стрижицкая, В. 

Морисин, П. Бенет, Р. Лазарус, Б. Лазарус, S.L. Фолкман, 

Б. Нойгартен, Д.М. Алмейда, B.W. Lau, C.M. Олдуин, 

М.К. Хорн, Н. Краузе, П. Ландървил, Дж. Везина. 

Целта на настоящето проучване е да идентифицира 

спецификите на съотношението на показателите за 

ежедневни проблеми, стратегии за справяне и 

удовлетвореност от живота сред възрастните хора в 

България. 

В съответствие бяха поставени следните 

изследователските задачи: 

1. Да се проучат особеностите на ежедневните 

неприятности и да се идентифицират най-

разпространените всекидневни проблеми при възрастните 

хора. 

2. Да се анализират стратегиите за справяне сред 

възрастните хора. 

3. Да се съотнесат видовете ежедневни проблеми и 

използваните стратегии за справяне с тях. 
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4. Да се определи ролята на факторите "възраст", "пол" и 

"условия на живеене" при преживяването на всекидневни 

неприятности от възрастните хора, а също така и 

спецификата на използваните от тях стратегии за 

справяне.  

5. Да се идентифицира съотношението на всекидневни 

неприятности и удовлетвореност от живота по време на 

стареенето. 

6. Да се формира емпиричен модел за съотношението 

между индикаторите за всекидневни проблеми, стратегии 

за справяне и удовлетвореност от живота при възрастните 

хора. 

Обект на изследване са всекидневните неприятности през 

периода на стареене. 

Предмет на изследване са всекидневните проблеми и 

тяхната взаимовръзка със стратегиите за справяне и 

удовлетвореността от живота през периода на стареене в 

България.   

Основните хипотези на изследването: 

1. Съществува положителна взаимовръзка между 

всекидневните неприятности и емоционално насочените 

стратегии за справяне и отрицателна взаимовръзка с 

проблемно насочените стратегии.  

2. Използването на стратегии за справяне от възрастните 

хора е различно в зависимост от характера на 

всекидневните неприятности. Хората са по-склонни да 
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използват емоционално насочени стратегии, когато 

преживяват неприятности, свързани със здравето или с 

финансите, и проблемно насочени стратегии, когато 

изпитват проблеми със средата. 

3. Предположихме, че съществува връзка между 

стратегиите за справяне и удовлетвореността от живота. 

Предпочитанието на емоционално насочените стратегии 

може да допринесе за пониженото удовлетворение от 

живота, докато употребата (или предпочитанието) на 

ориентирани към проблеми стратегии да увеличи нивото 

на благополучие. 

Теоретико-методологическата основа на изследването 

съставляват принципът на развитието в продължение на 

цялата онтогенеза (Б.Г. Ананьев, 2002; Е.Ф. Рыбалко, 

2010), субективния подход за развитието на личността 

(Н.Х. Александрова, 2010, Г. Йолов, 1982), 

фундаменталните изследвания в областта на стреса (Г. 

Селье, 1983, R. Lazarus, 2006), специфичните изследвания 

на стреса в стара възраст (B.W. Lau, 1994, N. Hooyman, 

H.A. Kiyak, 1998, C.R. Snyder, 2001, R.C. Atchley, 1999, 

R.S. Stawski, 2008), изследванията в областта на 

всекидневните неприятности (P. Landerville, J. Vezina, 

1992, C.J. Totenhagen, 2012, R. Lazarus, B. Lazarus, 2006, 

M.J. Sliwinski, D.M. Almeida, J. Smyth, 2009, K. 

Chamberlain, S. Zika, 1990, S.B. Skott, B.R. Jackson, C.S. 

Bergeman, 2011, N. Krause, 2005, 1995, Я. Стюарт 

Гамильтон, 2010, A. Rosso, A.H. Auchincloss, Y. Michael, 

2011, Y.Georgellis, E. Diner, 2003, M.C. Aldwin, 1990), 

изследванията в областта на стратегиите за справяне (R. 
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Lazarus, S. Folkman, 1984; R. Lazarus, B. Lazarus, 2006, F. 

Blanchard-Fields, 2007, D. Yeung, H. Rung, C. Cam, 2012, 

M. Melenez, 2012, M.C. Aldwin, 2004), изследванията в 

областта на благополучието и удовлетвореността от 

живота  (В. Neugarten, 1973, О.Ю. Стрижицкая, 2013, C. 

Fagerstrom, 2007, A.A. Jonker, 2009). 

Методи и методики на изследването 

Емпиричните методи съставляват по-голямата част от 

изследването (тестване, въпросници), които се използват 

за събиране на първични данни. Изборът на 

психодиагностичните техники е насочен към проучване на 

спецификата на всекидневните проблеми, стратегиите за 

справяне и удовлетвореността от живота при възрастните 

хора и се определя, изхождайки от анализа на 

съществуващите по тази тема разработки.  

За да постигането на поставените цели, проверка на 

хипотези и решения на конкретни емпирични задачи в 

диагностическата схема бяха включени следните методи: 

Индекс на удовлетвореността от живота - Life Satisfaction 

Index A (LSI-A (B.L. Neugarten), Методика за измерване на 

всекидневни неприятности Hassles Scale- Elderly form (HS-

E) [191], Методика за измерване на стратегиите за 

справяне – The Ways of Coping Questionnaire (S. Folkman, 

R. Lazarus, 1985). Количествената и качествена обработка 

на данните включват методи за сравнителна и многомерна 

статистика. Математическата обработка беше извършена с 

помощта на софтуерния пакет „SPSS 19―. За описанието 

на количествените характеристики бяха използвани 

параметрите на нормалното разпределение на 
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Колмогоров-Смирнов. За проверката на статистическите 

хипотези беше приложен коефициентът на Фишър. 

Оценката на характера на взаимовръзката между 

показателите на психологическите особености се 

осъществи с помощта на метода стъпков регресионен 

анализ. Също така беше проведен факторен анализ, анализ 

на надеждността и клъстърен анализ с цел апробация на 

методиките за български условия. 

За интерпретацията на получените резултати бе използван 

онтогенетичния метод, който позволява да се обособят и 

потвърдят закономерностите и тенденциите в 

изследваните явления. 

Научна новост на изследването 

- Бяха обособени общите и специфичните 

особености на съдържанието и структурата на 

всекидневните неприятности и удовлетвореността 

от живота в стара възраст; 

- За първи път в България са установени 

характеристиките и взаимовръзките на 

всекидневните неприятности и стратегиите за 

справяне и техните връзки с удовлетвореността от 

живота; 

- Разработен е емпиричен модел на взаимовръзките 

между всекидневните неприятности, стратегиите 

за справяне и удовлетвореността от живота при 

старите хора в България; 

- На емпирично ниво са определени и 

систематизирани методите, факторите и моделите, 

взаимодействащи по между си в схемата 
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„всекидневни неприятности – стратегии за 

справяне – удовлетвореност от живота―; 

- Подробно е описано влиянието на демографските 

фактори върху всекидневните неприятности, 

стратегиите за справяне с тях и удовлетвореността 

от живота; 

- На емпирично ниво бяха изследвани моделите, 

обясняващи предикторите на стратегиите за 

справяне и удовлетвореността от живота при 

старите хора. 

Теоретична значимост на изследването 

Резултатите от изследването допринасят за 

разработката на проблема за стреса и адаптацията в 

периода на стареенето. Получените данни позволяват 

да се обособят не само общите закономерности на 

връзките всекидневни неприятности, стратегии за 

справяне и удовлетвореността от живота в напреднала 

и старческа възраст, но и да се обособи спецификата 

на използване на конкретни стратегии за справяне при 

възникването на всекидневни неприятности. 

Разширени са представите за предикторите, факторите 

и предпоставките на процеса на адаптация в стара 

възраст. 

Практическа значимост на изследването 

Направен е анализ на емпиричните данни на 

изследването въз основа на допитване до 720 човека в 

напреднала и старческа възраст. Получените резултати 
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могат да се разглеждат като отправна точка за 

терапевтичната работа с представители от старата 

генерация. 

Апробирани са и са стандартизирани три методики за 

българска извадка от стари хора; 

Резултатите от изследването могат да се приложат в 

социалната практика. Въз основа на получените данни 

е възможно да се разработи програма за работа при 

неблагополучно справяне с възрастовите проблеми в 

стара възраст; 

Резултатите могат да бъдат полезни за психолози, 

социални работници и директори на учреждения и 

институции за стари хора. Обособяването на основни 

проблеми и фактори, водещи до уязвимост и 

неадаптивност при старите хора, може да помогне на 

работещите в домовете за стари хора да окажат помощ 

на получателите на социални услуги да използват по-

подходящи и надеждни способи за справяне с цел да 

се подобри удовлетвореността от живота и 

благополучието в стара възраст. 

Апробация на резултатите от изследването 

Основните резултати от изследването бяха докладвани 

и обсъждани на международната научна конференция 

„Ананиеви четения (Санкт Петербург, 2015), на 

международната научно-практическа конференция за 

млади учени „Психология на ХХІ век― (Санкт 

Петербург, 2015, 2016), на VІІ национален конгрес по 
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психология в София ( 2014), на втори международен 

конгрес по Клинична и консултативна психология в 

София (2016), на ІV международен младежки 

психолого-социален конгрес за студенти, докторанти и 

млади учени) Санкт Петербург, 2014), на 37 

международна конференция по стрес и тревога «Stress 

and anxiety in a Changing Society», Загреб (6-8.07.2016). 

Основните резултати от изследването са отразени в 14 

публикации, 3, от които – в периодични издания на 

ВАК РФ.  

Структура на изданието. 

Изданието се състои от въведение, три глави, 

обсъждане, изводи, заключение, списък от литература 

от 208 източници (от тях 10 на руски език, 11 на 

български език, 4 на френски език, 3 на немски, 1 на 

испански, 1 на словенски и 178 – на английски. 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ 

НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ВСЕКИДНЕВНИТЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ, СТРАТЕГИИТЕ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС 

СТРЕСА И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ЖИВОТА ПРИ 

СТАРИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ 

 

1.1. Ключови понятия и определения. 
 

Старите хора са една от най-рисковите групи от хора, 

които са изложени на стрес. В късна зряла възраст са 

налице редица фактори, които могат да доведат до 

отслабване на възможностите за справяне при 

възрастните. Старият човек се явява обект на биологичен 

упадък, социална изолация и икономическа депривация. 

Събитията в този период се характеризират с травми, 

страдания и тежки преживявания. За разлика от жизнените 

събития, всекидневните неприятности могат да влошат 

физическото и психическо благополучие на старите хора в 

по-голяма степен, отколкото самите жизнени събития. 

Изследователите смятат, че изучаването на всекидневните 

неприятности е перспективен подход за изучаване на 

стреса и справянето с него в периода на стареене. 

Всекидневните неприятности се определят като 

раздразнителни, фрустриращи и дистресиращи изисквания 

и проблеми взаимоотношения, които подлагат на 

изпитание и пречат в ежедневната дейност и 

функциониране на индивида. Примери за всекидневни 

неприятности при старите хора могат да бъдат липсата на 

пари за дрехи, приготвянето на храна, почистването на 
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дома, липса на сигурност в квартала, проблеми с 

обществения транспорт и превозни средства, правенето на 

покупки, шум в населеното място и др.  

Терминът „копинг“ (или стратегия за справяне) се отнася 

до сблъсъка със стресови ситуации и всекидневни 

неприятности. R. Lazarus определя термина „копинг― като 

набор от постоянно променящи се когнитивни и 

поведенчески усилия за справяне с конкретни външни 

и/или вътрешни изисквания. Копинг-стратегиите могат да 

се разделят на два типа: емоционално насочени стратегии 

и проблемно насочени. Емоционално насоченият копинг 

се отнася към стратегиите за справяне, насочени за 

регулирането на отрицателните емоции (или регулирането 

на емоционалния стрес), който се счита за неадаптивен. 

Проблемно насоченият копинг изисква когнитивни 

усилия. Тези стратегии за свързани с критичност, 

рефлексивност, способност да се прогнозира развитието 

на събитията и последствията от поведението на индивида 

[114]. 

Удовлетвореност от живота – позитивна оценка на 

различни аспекти от живота, имащи особено значение за 

човека (в контекстна на настоящата работа – за човека в 

стара възраст).  Щастието е висшата степен за проява на 

удовлетвореност от живота. Удовлетвореността от живота 

е понятие, което често се използва за измерването на 

субективното благополучие на старите хора в последните 

десетилетия. Освен удовлетвореност, компоненти на 

субективното благополучие са също ентусиазмът и 

щастието. 
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1.2. Старото поколение: демографски, 

психологически и социални аспекти. 
Проблемът за стареенето на населението (демографска 

старост). 

Световното население старее. Демографските групи 65+ 

години и 80+ години рязко се увеличават през втората 

половина на 20-ти век. Тази тенденция ще продължава да 

расте и в продължение на първата половина на 21-ви век. 

В повечето страни старите хора над 65 години 

представляват 5,2% от световното население през 1950 

година и 6,9% пред 2000 година. Прогнозите са, че те ще 

нараснат до 15,6% през 2050 година. Хората на възраст 80 

и повече години са били 0,5% през 1950 година и 1,196% 

пред 2000 година. Статистическият анализ показва, че 

броят на старите хора се е увеличил три пъти в периода 

1950-2000 година и вероятно ще се увеличи още три пъти 

до 2050 година. На световно равнище броят на стари хора 

расте по-бързо, отколкото населението като цяло [117]. 

Освен тази обща информация, налице са големи различия 

в различни части от света. В някои региони на света 

стареенето протича продължително – започва по-рано и 

продължава по-дълго, отколкото други региони. 

Например, в различни страни на Европа е характерно по-

продължително стареене на населението, отколкото в 

някои други региони като Латинска Америка и Африка. 

По настоящем, ако европейците на възраст над 65 години 

са 14,7%, то те ще бъдат близо 29,2% през 2050 година. 

Тези съотношения са 12,3% и 21,4% за Северна Америка, 

тоест, налице са сходни тенденции. В по-развитите 
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региони на света делът на хората над 80 години се е 

увеличил от 1% през 1950 година до 3,1% пред 2020 

година и ще бъде 9,6% през 2050 година, а в същото време 

този показател се е увеличил от 0,3% до 0,7% в по-малко 

развитите региони и ще бъде 3,3% през 2050 година). В 

славянските страни тенденциите са подобни. Според 

Ананьев в Русия в близките десетилетия се очаква 

увеличение на броя на старите хора [5]. В България през 

2000 година населението над 65 години е било 21,7%, а 

към 2050 година се прогнозира, че то ще бъде 38,6%. 

Стареенето на населението може да се обясни с няколко 

фактори. Увеличаването на продължителността на живот е 

важен фактор. Съществуват много причини за това 

увеличение (напр., намаляване на детската смъртност, 

подобряване на хигиената), средната продължителност на 

живота се увеличава непрекъснато в исторически план. 

Средната продължителност на живота в доисторическо 

време е била 18 години, а днес, тя е около 75 години в най-

развитите региони от света и 64 години в по-малко 

развитите региони  [117]. 

1.3. Проблемът за периодизацията в стара 

възраст 
В съвременната наука съществуват различни 

периодизации на стареенето, всяка от тях има своя 

собствена логика. Това е напълно естествено, тъй като 

стареенето, според Д.Шапиро, е продължителен и 

постепенен процес, т.е процесът на стареене не възниква 

внезапно. Остаряването протича индивидуално и различно 
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при всеки – при едни започва по-рано, а при други – по-

късно. С увеличаването на продължителността на живота 

се променя и отношението към възрастовата периодизация 

[2,5]. 

Независимо че отсъства единно мнение по този въпрос, 

най-често се използва периодизацията, приета на 

Симпозиума по геронтология през 1962 година и 

Световната организация по здравеопазване. Те предлагат 

три периода на стареене: напреднала възраст от 60 до 75 

години, старческа възраст от 75 до 90 години и дълголетие 

– над 90 години. 

Българските изследователи в областта на психологията на 

развитието също приемат периодизацията на Световната 

организация по здравеопазване, но използват различни 

названия. Напр. Б.Минчев нарича напреднала възраст 

„период на ранна старост― (60-74 години), а старческа 

възраст той охарактеризира като „период на истинска 

старост―  (75-90 лет), а дълголетието – „период на дълбока 

старост― (над 90 години).  

Друг изследовател в областта та психогеронтологията в 

България – проф. Н.Александрова – използва два термина 

в своите трудове: напреднала възраст  (60-74) и старческа 

възраст  (повече от 75 лет) [2,3,4]. 

Освен тези периодизации, в България съществува още 

един термин, който се отнася за периода на стареене – 

пенсионна възраст. Вази възраст постоянно се променя, тя 

не е константна и тенденцията е тя да се увеличава 

постоянно. 
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Освен това се използват и понятията „трета възраст― и 

„четвърта възраст―. В първия случай това са хора в стара 

възраст, които са активни и могат да се самообслужват, а 

второто понятие означава хора, които са по-скоро пасивни 

и не могат да се справят с всекидневните си дейности без 

помощта на другите. 

В настоящата работа ние ще използваме термина 

„напреднала възраст―, т.е хората във възрастовия период 

60-74 години и „старческа възраст―  - хората над 75 

години. 

1.4. Специфика и особености на хората от 

старото поколение в България. 
Глобалните тенденции за увеличаването на 

продължителността на живота и дела на населението в 

стара възраст ярко се проявява в българското общество. 

Увеличаването на средната продължителност на живота 

създава необходимост за оказване на медицинска и 

психологическа помощ на старите хора, тъй като 

стареенето и старостта са проблеми не само на човека, но 

и отношенията между него и обществото. Един от 

основателите на психогерантологията в България – проф. 

Г.Йолов риторически задава въпроса в своята работа: 

старите хора – това е бреме или ресурс на обществото 

[10]? 

Частичен отговор на този въпрос дава Б.Г.Ананиев, който 

отбелязва, че най-показателен е контрастът на стареенето 

и старостта при хората и животните. В животинския свят с 

настъпването на края на размножителните функции 
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индивидът става безполезен за вида и в тези условия 

старостта на животното представлява „процес на 

постепенно умиране или живот по инерция― След 

приключването на репродуктивния период „ценността на 

човек в стара възраст не намалява, а се увеличава, 

увеличава се и неговото участие в обществото [5,с.97]. 

В тази глава ще се разгледат някои изследвания при хора в 

напреднала и стара възраст, проведени от български 

учени. Така ние ще се стремим към получаването на по-

точна картина за характеристиките и психологическите 

особености на старите хора в България. 

Един от най-чувствителните въпроси за българските 

пенсионери е институционализацията. Влизайки в дом за 

стари хора, възрастните хора трябва да се адаптират към 

качествено нова среда. В България, повечето домове за 

стари хора са с големи мащаби, в голяма част от тях 

живеят 150-200 души. Основен недостатък на тази 

учреждения е, че в тези домове живеят твърде много хора, 

които са лишени от своите естествени контакти с други 

възрастови групи, особено със своите близки и роднини. В 

домовете за стари хора начинът на живот се различава 

често от живота в семейна среда, налице е друг ред, ново 

обкръжение и някои вътрешни ограничения, които 

разстройват пенсионерите. 

Много често хората, които постъпват в дом за стари хора, 

няма право на избор с кого да живеят. Хората, които 

живеят в такива домове, трудно намират подходяща среда 

за общуване. Всичко това кара възрастните хора да 

изолират. Изследвания показват, че за намаляването на 
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чувството за самота най-благоприятно въздейства 

семейната среда, която е и най-желаната от българските 

пенсионери. Няма съмнение, че семейството се явява сред 

най-важните фактори за благополучието на стария човек, 

тъй като сред най-значимите хора възрастният човек може 

да получи внимание и уважение. Независимо от това, че в 

домовете за стари хора има всички необходими условия и 

специализирана медицинска помощ, възрастните хора не 

се чувстват там в „свои води―. У нас постъпването в дом 

за стари хора и до този момент се възприема като 

нехуманен акт и се осъжда от обществото. Вероятно това е 

и една от причините хората, които постъпват в такива 

домове, да се чувстват излъгани и потиснати. Някои от тях 

приема своето пребиваване в такъв дом като срамно и това 

също е предпоставка за дистанциране от останалите. Н. 

Алксандрова в свое изследване установява, че най-

разпространения тип локализация при хората в стара 

възраст е външния локус контрол [2]. Това е свързано в 

определена степен със социално-икономическите условия, 

които се отразяват на личностните нагласи и представи на 

старите хора за това, че нищо в живота не зависи от тях – 

заболявания, пенсия и т.н.  

Н.Александрова открива, че адаптацията на старите хора 

към новите условия зависи именно от локуса на контрол. 

Външната локализация е много по-разпространена сред 

старите жени, живеещи в домове за стари хора, отколкото 

при мъжете. Външният локус контрол е много по-изразен 

при хората в напреднала възраст, а при хората в старческа 

възраст е налице тенденция към увеличаването на 

вътрешния локус на контрол. Въз основа на изследвания 
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на локализацията на контрола, самоприемането и 

идентичността [2,3] Н. Александрова обособява два типа 

стари хора в България:  

 - Хора в напреднала и старческа възраст, за които е 

характерна определена степен на разстройство на 

идентичността, загуба на контрол и поява на амнезия. При 

тези хора е изразена в голяма степен екстернализация. 

Обикновено това са хора, които нямат семейство, т.е хора, 

преживяли смъртта на брачния си партньор или близки 

роднини. За тях е характерно нежелание да общуват с 

другите хора, егоцентрично поведение, нежелание да 

поемат отговорност за своите действия и постъпки. 

 - Хора, предимно в напреднала възраст. За тях е 

характерна съхранена идентичност и контрол и отсъствие 

на амнезия. Нивото на самоприемане при тези хора е 

средно с тенденция за увеличаване с възрастта. Хората от 

този тип имат критично отношение към себе си и 

неудовлетвореност от комуникацията с другите хора. Този 

тип хора поемат отговорност за своето поведение и не 

търпят снизходително отношение. Обикновено това са 

хора, които отдавна живеят отделно или със своите деца, 

помагайки им в домакинството. За тях е характерно 

оптимистично отношение към събитията в живота, те се 

грижат за своите близки [4]. 

Всяка дълбинна реорганизация в човешкия живот и 

свързания с него процес на адаптация поражда тревога. В 

този смисъл Т.Гергов установява, че старите хора, 

живеещи в домове за възрастни хора, са много тревожни и 
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това не е учудващо, имайки в предвид, че те са изправени 

пред нова ситуация. 

Новата организация на деня, новата среда и контакти са 

фактори, които предразполагат възрастните хора да 

изпитват висока тревожност. Това чувство се усилва с 

излизането от естествената семейна среда на възрастните 

хора. В семейното обкръжение възрастният човек 

удовлетворява своите основни потребности и лишаването 

от тази среда предизвиква тревога. В семейството 

възрастният човек получава сигурност, близост и 

уважение. Семейството е основна психологическа 

подкрепа за пенсионерите. Фактът, че човек се намира 

надалече от своите близки и приятели, е предпоставка той 

да изпитва тревожност. Лишаването от широк кръг 

контакти е фактор за тревожност. Емоционалният контакт 

с партньора, децата и внуците спомага за емоционалното 

равновесие и не позволява на човек да изпада 

продължително време в негативни психологически 

състояния [6]. 

Семейството заема важно място в ценностната ориентация 

на възрастния човек. Г.Йолов провежда изследване върху 

проблемите на стареенето и промяната в структурата на 

ценностите сред българските пенсионери, занимаващи се 

с трудова дейност. Структурата на ценностите при тях е 

подредена по следния начин: на първо място е семейното 

щастие, следва материалното благополучие, спокойният 

живот, работата, непримиримостта към недостатъците, 

общественото положение, подобряване на личните 

способности. Резултатите от изследването показва, че 
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хората над 60 години придават голямо значение на 

материалната страна и спокойния живот в сравнение с по-

ранни етапи от живота. По-ниско в йерархията се намират 

ценности като трудовата дейност и непримиримостта към 

недостатъците. Той обяснява това с отказа на възрастния 

човек да участва в работния и обществен живот и 

адаптацията към промените, свързани с възрастта [10]. 

Хората в старческа възраст са отбелязали в изследването , 

че най-значимите за тях ценности са здравето и 

жизнеспособността. Тази възрастова група придава 

значение и важност на ценностите, свързани с 

взаимоотношенията и общуването в социален аспект: 

семейното щастие, приятелството, признанието и 

уважението на другите. Относително по-малко внимание 

те отделят на стремежа към съвършенство, творчество, 

кариера, материално благополучие, социален статус. 

Г.Йолов установява, че за старите хора, които живеят в 

домове за стари хора, са характерни ценности като 

уважение и признание от страна на другите хора, 

материално благополучие и спокоен и безгрижен живот 

[10]. 

Но много често тези ценности в домовете за стари хора са 

трудно постижими и трудно могат да се реализират. 

Т.Гергов установява, че именно сред хората, които живеят 

в домове за стари хора, се наблюдава високо ниво на 

фрустрация. Режимът в тези социални учреждения, 

съвместното съжителство с другите хора е вече 

предпоставка за трудности и проблем в адаптацията. 

Животът в домовете за стри хора се възприема от 
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българските пенсионери като безперспективен. 

Възможностите за себеактуализация в социалните 

учреждения са по-скромни в сравнение със семейната 

среда. В този смисъл, старите хора съобщават за по-

високи нива на разочарование  [6]. 

Т.Гергов предполага, че с увеличаването на 

разочарованието при хората, живеещи в домове за стари 

хора, се увеличава и нивото на агресия. Той установява, че 

тенденцията към агресивни реакции е свързана с известни 

ограничения в социалните учреждения. Това води до 

натрупване на енергия, която не винаги може да бъде 

насочена рационално, и се стига до увеличаване на 

агресията [6]. 

Т.Гергов установява и по-високи нива на ригидност при 

старите хора, живеещи в домове в сравнение със своите 

връстници, живеещи в домашна среда. Това е свързано с 

новите условия на живот и трудната адаптация, с които се 

сблъскват възрастните хора. Така повишената ригидност 

се явява адаптивен отговор на българските пенсионери. 

Повишената ригидност е свързана с по-ниска мотивация 

на афилиация при хората, които живеят в социални 

учреждения. Това е разбираемо, отчитайки ограниченото 

пространство и контакти. Възможностите за общуване са 

ограничени, т.е старите хора могат да общуват с другите 

живущи там и със служителите на учреждението. 

Отегчаващ е и фактът, че голяма част от домовете за стари 

хора са разположени в крайните квартали на градовете 

или извън тях. Това също е предпоставка, затрудняваща 

разширяването на кръга от контакти [3, 6]. 
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Ежедневното общуване с едни и същи хора бързо 

изчерпват предимствата на спокойния разговор и често 

той се води по инерция и е нежелателен. Много често 

старите хора търсят повече контакти със социалните 

работници, психолози, санитари и други служители на 

дома, отколкото с другите възрастни хора, с които живеят 

заедно. Този факт свидетелства за това, че мотивацията за 

афилиация при старите хора, живеещи в социални 

заведения, е насочена към хора, които имат власт, т.е хора, 

от които могат да получат известна изгода или защита [6]. 

Мотивацията за афилиация е характерна и за старите хора, 

занимаващи се с трудова дейност и семейните 

пенсионери. Семейната среда създава усещане за групова 

идентичност и старият човек се идентифицира с нея. Тази 

близост създава предпоставка за повишаването на 

мотивацията в сравнение с непосредственото 

емоционално общуване в семейството. Заниманията с 

трудова дейност е предпоставка за много контакти. 

Пенсионерите, които работят, продължават да поддържат 

връзки с колеги или потенциални клиенти. Работата с хора 

е силен стимул за по-висок статус в социалната група. 

Заетият и работещ пенсионер се чувства по значим [3]. 

Изследвайки тревожността, Н.Александрова и Т.Гергов 

установяват, че по-високите нива на тревожност се 

наблюдават повече при жените, отколкото при мъжете. 

Прието е да се счита, че жените са по-чувствителни към 

промените в своята външност. Физиологическите промени 

влияят на външността и това може да предизвика тревога 

и безпокойство при жените. Най-високите нива на 
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тревожност се наблюдават при жени, които се занимават с 

трудова дейност. Повечето от тях съобщават, че не им 

достига време да се занимават със семейството. Мъжете, 

живеещи в социални заведения, се наблюдават по-високи 

нива на тревожност, отколкото при жените [4, 6]. 

Възможностите за активна и пълноценна почивка, 

прекарване на времето с най-близките хора са 

предпоставка за много положителни емоции сред 

българските пенсионери. Кумулативният ефект на 

положителния опит се отразява в повишеното ниво на 

благополучие. Семейството и работата са основни 

ценности за българския пенсионер. Те са основна опора и 

фундаментално ядро, около което всеки възрастен човек в 

България изгражда своя живот. Благодарение на тези 

ценности старите хора могат да удовлетворят свои 

основни потребности. Недостигът на тези ресурси може да 

доведе до високи нива на тревожност, трудна адаптация и 

неудовлетвореност от живота. 

1.5. Концептуализация и проблемът за 

изучаването на стреса в стара възраст 

 

Стресът е сложно и многоаспектно явление, което през 

последните десетилетия придоби както в научната сфера, 

така и във всекидневния живот, широка актуалност и 

популярност. Понастоящем, различни дисциплини като: 

психология, медицина, социология и педагогика, 

обобщават в изследванията си различни концепции и 

данни за стреса. Болшинството научни публикации често 
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се приемат като индикатори за високата фреквентност на 

стреса и като значим феномен в модерното общество [37, 

43]. 

Голяма част от изследванията върху стреса се фокусират 

върху негативните му и деструктивни аспекти. Редица 

дискусии са центрирани около ролята на стреса, най-често 

това са критични събития, жизнени кризи, както и 

ментални, и соматични нарушения. Преходът към 

пенсиониране и старостта се концептуализира като едно 

от най-важните събития от живота в късна зряла възраст. 

Той изисква конструктивно справяне, което на свой ред да 

доведе до: по-благоприятни фактори на остаряването; 

здравословен и удовлетворителен начин на живот. 

Различни научни изследвания върху преживяването и 

справянето с стресиращите събития в живота през 

старостта се явяват централни в концепцията за стреса. 

Тази гледна точка, от една страна, е по-скоро маргинална 

в основата си за обяснението и тълкуването на концептите 

за стрес и справяне. От друга страна, е трудно 

установяването и прецизирането на фактите. 

Предстоящият преход към пенсиониране е твърде 

индивидуално събитие и предполага различни стратегии и 

способи за справяне с него.  

В основата на сложността на стресовия конструкт стои 

чувствителността и прецизността към терминологията. С 

цел установяването на хронологията на изследванията на 

стреса ще бъдат представени някои основни концепции и 

теоретични подходи. 
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Теория за общия адаптационен синдром на стреса на 

Х.Селие 

В научната сфера се счита, че понятието стрес, погледнато 

откъм етимология, е от латински произход /strictus/ или от 

старофренски /estrece/ и базисното му значение е „тесен‖, 

„потискане‖. В психологията и медицината понятието е 

използвано за първи път от Cannon, като научните му 

трудове се считат за началото на действителната 

разработка на научното понятие за стреса [18]. 

Ханс Селие, основоположник на съвременните 

изследвания върху стреса, се базира и доразвива някои от 

идеите на Cannon. Той дескриптира и концептуализира 

стреса като комплексен процес и подчертава определени 

фази в него [цит. по 17]. Определя ги въз основа на 

стресорите (болести или психосоматични състояния) в 

прехода и има за цел възстановяването на вътрешния 

баланс. Съвкупността от стереотипни реакции на 

организма са отговор на дразнителя и имат защитни 

функции, Селие нарича общ адаптационен синдром, 

включващ универсална биохимична реакция на човешкия 

организъм към някакъв вид натовареност. Общият 

синдром на адаптация е разделен на три етапа: 

Първият е реакция на тревога. Възниква при някаква 

заплаха. Организмът активира защитните си сили, под 

формата на физиологични промени, чиято цел е 

постигането и възстановяването на нормалната си 

функция. Тя може да е свързана с промени в 

температурата, кръвното налягане и мускулния тонус. Тук 

стресорът може да бъде от физически характер /липса на 
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сън, неправилно хранене, заболяване/ или от 

психологически /загуба на любов или личностна 

сигурност/. 

Вторият етап е този на съпротивление и/или адаптация. 

Тук организмът се адаптира към съответния стрес /развива 

определено съпротивление/. На този етап се очаква, че 

индивидът ще издържи и ще се приспособи към 

стресорите и новите условия. Ако тялото остава изложено 

продължително на вредния стрес, индивидът навлиза в 

третия етап. 

Етапът на изтощение се характеризира с разпадането и 

несъстоятелността на предприетите защитни механизми, 

което може да доведе до необратими физически 

последици, дезинтеграция и летален изход [18]. 

Според Селие, съществува значителна релация между 

стрес и стареене. Стареенето е в резултат на всички 

житейски стресове, на които индивидът е бил изложен и 

съответства на последната фаза на общия адаптационен 

синдром /тази на изтощение/ [18]. Явява се ускорена 

версия на нормалното стареене. Селие установява, че 

стресовете, фрустрациите и дистресовете водят до 

необратими химични реакции и формации /калциеви 

натрупвания в артериите и ставите, холестеролът като 

фактор за склеротирането на съдовете/, които на свой ред 

са предиктори на стареенето [18]. Друг фактор, който има 

роля за изтощаването на адаптационната енергия по време 

на стареенето, е загубата на частици от невъзстановяеми 

тъкани. На свой ред продължителността на живота зависи, 

от една страна, от количеството адаптационна енергия 



30 
 

/вродена и наследствена/, а от друга – от това как 

индивидът я изразходва в стресовите ситуации. Според 

Селие връзката между наследственост и дълголетие е била 

нееднократно подлагана на критика. Той постулира, че ако 

се провери тази концепция, то следва да се провери и 

безсмъртието, в условие на пълно съхранение на т.нар. 

адаптационна енергия. Но Х. Селие твърди, че животът 

без стресори е невъзможен [цит. по 17] 

В рамките на изследванията върху жизнените събития 

също се разработват концепции и модели на стреса. 

Стресът при тях се възприема под формата на критични 

събития в живота. Те натоварват индивидите и изискват 

приспособяване към новите условия на живот. Този 

изследователски подход отчита влиянието на стрес в 

патогенезата на заболявания, когато индивидът се 

разглежда като пасивна жертва на ситуационни 

обстоятелства. 

Когнитивно-транзакционен модел за стреса на Lazarus и 

Folkman 

Според Lazarus & Folkman [114], стресът не е нито 

специфичен външен стимул (модел на стрес, ориентиран 

към стимула),  нито схема на типичните реакции (модел 

на стрес, центриран върху  реакцията). Lazarus & Folkman  

описват стреса, по-скоро като установена връзка 

(транзакция) между мислите, емоциите и действията и 

променящата се заобикаляща среда [114]. Според Lazarus 

&Folkman, основният психологически стрес не е нито от 

ситуацията, нито в индивида, а по-скоро зависи и от двете 

[114]. Тя възниква по-скоро от начина, по който 
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индивидът оценява адаптивната връзка. Тази връзка се 

обозначава най-точно като „транзакция‖. Стресът 

възниква тогава, когато от гледната точка на действащия 

индивид изискванията на заобикалящата среда са по-

силни от собствените възможности за справяне. 

Когнитивната оценка /преоценка/ на съществуващата 

връзка човек-заобикаляща среда в рамките на този подход, 

е основният аспект за дефинирането на стреса. 

Субективната оценка или преоценка на връзката човек-

среда се явява решаваща и отговорна за състоянието на 

стреса [114]. Lazarus определя тази релация като: "Стресът 

е състояние на постпреоценяване" [цит. по 43]. В рамките 

на когнитивно-транзакционен модел на стрес на Lazarus, 

съществуват три форми на преоценяване на процесите 

(първична, вторична преоценка, нова преоценка). Те се 

диференцират според функциите, които изпълняват и се 

базират на различни източници на информация [116].. 

 Първичната  преоценка (известна също като възприятие 

на събитията или обозначаване на ситуационен модел) и 

вторичната преоценка (обозначен като ресурсен модел) се 

осъществяват в когнитивните процеси приблизително 

едновременно и поради това не трябва да се разбират като 

темпорална последователност.  

Под първична преоценка се разбира преразглеждането на 

субективното значение на ситуационните изисквания. 

Ситуацията може да бъде преценена като ирелевантна 

/положително възприета/ или стресрелевантна. 

Първичната преоценка се отнася до фиксираната позиция, 

възприемането на релацията индивид-среда.  Значима е за 
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субективното благополучие на засегнатия от стреса 

индивид. Ситуацията се разглежда като не толкова 

личностно значима, ако индивидът я приема като 

безразлична и е ирелевантна отпреди. Що се отнася до 

личностното благополучие не трябва да се очаква някаква 

инфлуентност. Позитивно възприетата преоценка на 

дадена ситуация се осъществява, когато се изпитва 

личностно превъзходство в рамките на компетентностите 

си в ситуацията и възможността за справяне с нея. 

Субективното благополучие не е застрашено, когато 

индивидът разполага с достатъчно ресурси, за 

преодоляването на ситуацията. Преценяването на 

ситуацията като стресрелевантна ще се усети като 

специфична, когато според личностната преоценка тя се 

възприема като значима. Засегнатият човек се чувства в 

тази ситуация претоварен и усеща дисбаланс между 

изискванията на ситуацията и наличните личностни 

ресурси за справянето с тези изисквания. Субективното 

благополучие може да изглежда застрашено от значими от 

личността аспекти като индивидуални ценности и 

компетенции, здраве, социално одобрение и признание. 

Преоценяването на ситуацията, като стресова, се 

съпровожда от допълнителната когнитивна оценка, която 

може да бъде разделена в три свързани със стреса 

когниции: увреждане /загуба/, заплаха или 

предизвикателство [114, 116]. Busch посочва, в тази 

връзка, че тези три категории помежду си не са ясно 

разграничени, но могат да съществуват в субективния 

опит на индивида, като конгруентни процеси на 

преоценяване и емоционални състояния. Напълно 

възможно е,  човек, на когото му предстои пенсиониране, 
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да възприема ситуацията като заплашителна или 

предизвикателна [43]. Преоценяването на дадено събитие 

като увреждащо или пагубно може да бъде провокирано 

от болест или загуба на работното място. Това може да 

стане решаващ фактор за безпокойството на старите хора 

[4]. В резултат на това може да се появи умора, повишена 

и постоянна тревога, загуба на тегло и др. 

Свързаните със стреса ситуации могат да доведат до 

отрицателни или до положителни последици. Селие  

дискутира разликата между конструктивен стрес /еустрес/ 

(от гръцки-добър) и деструктивен стрес /дистрес/ (от 

латински – лош, вреден), което показва, че стресът не 

трябва да се асоциира с автоматично негативни очаквания 

и емоции [18]. 

Търсенето на налични възможности за справяне, 

представлява вторична преоценка [114].Ако ситуацията се 

счита за стресираща или придружена от стрес 

съпътстващи когниции, започва сложен процес на 

преоценка, който съдържа заплаха на определените 

възможности за справяне със ситуацията. В рамките на 

процеса на вторична преоценка, индивидът проверява и 

преценява различните ресурси, с които разполага 

(телесни, умствени, социални и физически) и как може да 

отговори чрез тях на стресовите изисквания в ситуацията. 

Ресурсите се отнасят както до особеностите на индивида, 

така и до особеностите на заобикалящата среда. Те 

покриват един широк диапазон от: собствени умения; 

ценности; цели; здраве; пари или социална подкрепа. В 

процеса на вторична преоценка се формират и 
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очакванията за личностна ефективност на даден индивид. 

Неговите убеждения, специфичните изисквания за 

компетентни действия и контрол са от особено значение. 

[168] 

Едни от най-значимите личностни ресурси при справяне 

са: 

 Личностни вярвания във вид на религиозни 

вярвания; 

 Личностни черти /тревожност, депресивни 

склонности/. Според проучвания депресивните 

индивиди са в по-малка степен склонни да си 

съсредоточат усилията при разрешаване на 

проблеми; 

 Перцепцията относно контролирането на 

стресовото събитие. С колкото повече адаптивни 

ресурси разполага индивидът, толкова по-сигурна 

е ефикасността на стратегиите за справяне, които 

той би използвал, а също и по-добре знае как да 

реагира директно в ситуацията [41]. 

 В зависимост от това дали дадено лице счита, че е в 

състояние ефективно да действа, това очакване ще се 

отрази в: ситуацията; начина на действие и справянето в 

тази ситуация. Например, ако един бъдещ пенсионер знае, 

че разполага с добра социална среда, тогава този човек ще 

възприема пенсионирането и загубата на работа и колеги 

вероятно като по-малко заплашително. 

Възникне ли в рамките на „транзакционния спор‖ /между 

индивид и заобикаляща среда/ нова информация по 
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отношение на индивида или на ситуацията, то се прави 

нова преоценка [114].Съдържателно новата преоценка не 

се разграничава от първичните и вторични процеси на 

процеси на преоценка. Тя се появява по-късно и е 

повторение на когнитивната оценка и обработването на 

променената  информация. Новата преоценка 

идентифицира процесуалния характер на познавателните 

оценки. Тя може да осъществи обратна връзка по 

отношение на адекватността на действията за справяне, 

които даден човек предприема, но също и 

реинтерпретирането на заплашителните аспекти на 

ситуацията. Различните процеси на преоценка са от 

решаващо значение за избора и извършването на 

конкретно действие за справяне. То е индивидуален 

процес [114]. 

Транзакционната концепция за стрес на Lazarus &Folkman 

установява стресовия процес като релация между 

заобикалящата среда (ситуация) и човек. Анализират се 

транзакционни ефекти между тях. Моментни, минали и 

бъдещи стресови ситуации допринасят за значителната 

роля при този процес. Качеството на стресовата ситуация 

се променя с течение на времето. [114]. 

1.6. Специфични теории за стреса в стара 

възраст 
Според Lau, стара възраст се характеризира с наличие на 

широк набор от стресори. Старият човек е обект на: 

биологическо влошаване, социална изолация и 

икономически лишения. Ходът на събитията в този период 
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е изпълнен с травми. Те могат да се проявят в бърза 

последователност, без да дадат възможност на личността 

/в стара възраст/ да възстанови своето равновесие, преди 

да се е изправила пред следващия стресор [113]. По-

младите хора са по-стресирани от финансови, 

икономически, или работни аспекти, докато старите хора 

преживяват повече неприятности, свързани с домашни, 

социални и здравни проблеми [76]. Въпреки това, налице 

са много стресиращи събития в края на живота-смърт на 

съпруг, пенсиониране, и хронични заболявания [90].На 

възрастните хора им се налага да вземат някои трудни 

решения, които на по-младите хора е по-малко вероятно 

да се случат: вземане на решение за пенсиониране; 

институционализирането на съпруг/а/ или предоставянето 

на грижите в дома чрез разпределянето на финанси и 

активи [178]. 

Според Аtchley, по-възможно е старите хора да се 

сблъскат с по-малко стресиращи събития, отколкото 

младите. Разликата между двете групи е, че множеството 

от стресовете за по-младите хора имат не само 

стресиращи, но и приятни аспекти /напускането на дома, 

сключването на брак, дипломиране, раждане на дете и 

др./. В контраст на това стресовете в късната зряла възраст 

са основно негативни и са свързани предимно с влошаване 

на здравето, намаляване на доходите, загуба на съпруг и 

др. [31]. 

Lau предлага няколко обяснения за уязвимостта на 

старите хора от съпътстващите ги в старостта стресове 

[113]: 
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 В сравнение с по-младите индивиди възрастните 

хора се изправят през многобройни житейски 

събития, произтичащи едно след друго. Те са 

потенциално стресиращи по-свой начин. Водят до 

загуби, които могат да предизвикат един кръг от 

стратегии за справяне, който да не им позволи да 

използват други копинг отговори; 

 Един набор от фактори, които може да 

предизвикат безсилие при старите хора. 

Контекстуалните събития, които могат да доведат 

един човек до безсилие, включват: негативни 

стереотипи, принизяващи задачи, които могат да 

доведат до усещане за некомпетентност и др.; 

 Социалната мрежа също се променя в жизнения 

цикъл. Тя може да бъде маркирана по различен 

начин в стара възраст, в сравнение със средна и 

ранна зряла възраст. Например, на старите хора, 

които най-често живеят отделно от своите деца, им 

се налага да се изправят пред редуцирана система 

на подкрепа; 

 Застаряващата имунна система може да направи 

старите хора по-уязвими на физическите ефекти от 

стреса в сравнение с по-младите индивиди [113]. 

Според Sliwinski et al., хората в трета възраст са по-

мотивирани да оптимизират емоционалните си 

преживявания. Обективните изисквания от заобикалящата 

среда, понижените личности ресурси, както и 

кумулативната тежест на негативните събития в живота, 

могат да ги направят по-емоционално реагиращи към 

стресови ситуации в сравнение с по-младите индивиди. 
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Многократното излагане на някои стимули могат да 

причинят сенсибилизация и повишена сърдечно-съдова 

реактивност към ежедневния стрес както и значително 

увеличение на сърдечно-съдовата реактивност към 

стресор [177]. В проучване на R.S. Stawski, D.M. Ameida, 

M.J. Sliwinski, J.M. Smyth не се установява, че 

реактивността към всекидневните стресори е по-голяма в 

напреднала възраст, отколкото при по-младите [182]. 

Аргументите за това, че старите хора изпитват в по-малка 

степен всекидневни стресори, са свързани с по-малко 

отрицателни афекти на стрес в стара възраст. Теорията за 

преднамерените действия  (J. Brandtstädter, D. Wentura, K. 

Rothermund) предполага, че стават по-гъвкави в 

адаптирането си към неудовлетворените цели. Теорията на 

A.M. Freund и P.B. Baltes предполага, че старите хора 

умеят селективно да съсредоточават своите ресурси върху 

целеви области и да подобряват своето благополучие [80]. 

Някои изследователи твърдят, че биологичното 

остаряване подпомага възрастните хора в преодоляването 

на стреса, тъй като те са по-малко физиологично 

реактивни към негативни събития. Възрастните хора имат 

повече свобода да организират своите дейности, така че да 

избегнат хора или среди, водещи до стрес [48]. Хората в 

трета възраст са склонни да поставят "по-силен акцент на 

емоционалните цели и по-силна мотивация да се увеличи 

благополучието, което би могло да доведе до подобрения 

в емоционалната регулация, а това от своя страна може да 

бъде полезно при справяне със стреса [42]. 
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1.4. Всекидневен стрес и всекидневни неприятности по 

време на стареенето. 

Всекидневен стрес и всекидневни неприятности. 

Стресорите са неспецифични дразнители, които 

предизвикват стрес у индивида. Стресорите могат да 

бъдат разделени на две основни групи: дискретни и 

непрекъснати. Повечето изследвания върху дискретните 

стресори се съсредоточават върху изучаването на 

основните жизнени събития като пенсиониране, развод, 

загуба на работата и т.н. Тези сравнително редки събития 

изискват съществена адаптация от страна на индивида. 

Непрекъснатите стресори се определят като 

продължителни и непрекъснати проблеми във 

всекидневния живот на човека. Все повече изследвания 

показват, че те са изключително разпространени във 

всекидневния живот и, следователно, се определят като 

всекидневни стресори. Те по-силно влияят върху 

благополучието, отколкото основните стресови събития. 

Някои автори (J. Serdio, D.M. Almeida, E. Wethington) 

обособяват два типа всекидневни стресори: хронични 

стресори и всекидневни неприятности [173]. 

Хроничните стресори са постоянни или периодични 

трудности в живота. Един от източниците на хроничните 

стресови фактори може да бъде напрежение, свързано с 

взаимодействието на човека с условията на заобикалящата 

среда, които възникват при изпълнението на задълженията 

в рамките на основните социални роли или съчетанието от 

високи изисквания и липса на контрол над нещата. Друг 

източник на хронични стресори може да бъде: 
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възникването на конфликт между социалните роли на 

индивида или несъвместимите изисквания. Прекалената 

сложност на изпълнението на дадена задача или липсата 

на избор във всекидневния живот също могат да станат 

източник за преживяване на хронични стресори. 

Хроничните стресори също така могат да възникнат от 

заобикалящата среда, напр. шум или престъпност в 

квартала.  

Независимо от източника на възникване, когато стресорът 

постоянно се повтаря, той се определя като хроничен.  За 

да бъдат определени стресорите като хронични и 

изтощителни, е необходимо да се отчита тяхната временна 

неопределеност и наличие на ресурси за справяне с тях.  

Всекидневните неприятности се определят като 

относително незначими събития, възникващи 

всекидневно, напр., грижа за другите, грижа за близките, 

домашните задължения и др. [112, 191]. Те са 

незначителни и неочаквани събития, които нарушават 

всекидневния баланс на индивида, напр. проблеми с деца 

и внуци, неочаквани събития, проблеми в семейството. 

Някои изследвания на A.DeLongis и колеги [59, 60] 

показват, че честотата и типа всекидневни неприятности 

са по-добри предиктори за психологически и соматични 

здравни резултати, отколкото основните жизнени събития 

или хронични стресори.   

Някои изследвания установяват връзка между 

психологическия стрес, всекидневните неприятности и 

хроничните стресори. Не съществува единно мнение за 

това дали тези фактори на стреса са равнозначни и как те 
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са взаимосвързани по между си. В психологическата 

литература съществуват различни модели, които се 

отнасят до тези понятия. 

Първи модел: микростресорите имат еднакъв ефект. Тази 

теория е предложена от изследователя D. Wheaton [198]. 

Той смята, че всекидневните неприятности и хроничните 

стресори имат общ контекст, но в същото време те са 

уникални видове стрес. Други изследвания показват, че 

хроничните стресори и всекидневните неприятности са 

силни предиктори за психологическия стрес. 

Привържениците на този модел смятат, че всяко 

прекъсване или загуба на когнитивно-емоционалната 

устойчивост на човека влияе върху неговото благополучие 

[198]. 

Имайки в предвид, че хроническите стресори са постоянна 

заплаха във всекидневния живот, всекидневните 

неприятности имат дългосрочен характер, макар и с 

кратки прекъсвания. Тези всекидневни дразнители могат 

да окажат силно въздействие върху благополучието. 

 

     Рис.1. Модел 1 на съотношението на видовете стресори 

Втори модел: всекидневните неприятности възникват при 

наличие на вече съществуващи хронични стресори. Този 

всекидневни 
неприятности 

   хронични  
стресори 

психологически 
дистрес 
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модел е предложен от L.I. Pearlin, M.M. Skaff [140, 141]. В 

този случай, всекидневните неприятности ще бъдат 

основен посредник при въздействието на хроничните 

стресори върху психологическия стрес. С други думи, 

този модел показва, че един от факторите на стреса може 

да доведе до преживяване на други стресове. 

 

Рис.2. Модел 2 на съотношението на видовете стресори 

В третия модел се разглежда активната функция на 

хроничните стресори във взаимовръзка между 

всекидневни неприятности и психологически дистрес. 

Според R.L. Repetti и колеги, когато човек преживява 

някаква неприятност, наличието на хронически стрес 

може да доведе до по-голямо възприятие за 

психологическия стрес [151]. 

 

Рис.3. Модел 3 на съотношението на видовете стресори 
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Резултатите от различни изследвания на D.M. Ameida, R. 

Stawski [181, 182] по отношение на възрастта и различията 

в емоционалната реактивност към ежедневни стресори са 

противоречиви. Преобладава тезата, че в сравнение с 

индивидите в ранна зряла възраст, възрастните хора са по-

реактивни. Жените са по-реактивни към междуличностни 

неприятности със съпруга или други хора, отколкото са 

мъжете. Мъжете са по-емоционално реагиращи към 

финансови проблеми [181]. Изследване на  Almeida & 

Horn установява, че средно жените преценяват субективно 

стресовите фактори като по-тежки, отколкото мъжете, 

както това е налице и при младите възрастни в сравнение 

със старите индивиди [28]. 

Според М.В. Ермолаева, във всекидневния си живот 

старите хора дълго време не усещат упадъка на своите 

интелектуални и физически възможности. Ефектът от 

стареенето влияе обаче върху намаляването на резервните 

възможности на човека и затова възрастовите ограничения 

се проявяват особено силно в стресова ситуация и в 

условия на непосилни изисквания [8]. 

Сложен аспект в изучаването на стреса и справянето с 

него  и фактът, че много събития в живота не могат да 

бъдат класифицирани като положителни или отрицателни. 

Всичко зависи от това как индивидът възприема 

ситуацията и какви ресурси за справяне има той. Напр., 

пенсионирането може да се възприеме от старите хора 

като много стресово събитие или като дългоочаквано 

отърваване от работата или има друга окраска в диапазона 

от твърде негативно до твърде позитивно [178]. 
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Изследване на Landreville&Vezina установява 

статистически малко значима връзка между житейските 

събития и психическото здраве и още по-слаба корелация 

с физическото здраве при старите хора. Мнозина 

изследователи твърдят, че изучаването на всекидневните 

неприятности са обещаващ подход към изучаването на 

стреса и справянето с него в напреднала и старческа 

възраст [112]. В болшинството регресивни анализи [цит. 

по 115] айтемите от скалата за всекидневните 

неприятности са по-силно свързани с измерванията на 

адаптивните резултати, отколкото са айтемите от 

житейските събития. Ежедневните неприятности се 

определят като раздразняващи, фрустриращи и 

дистресиращи изисквания и проблемни взаимоотношения, 

които засипват индивида всеки ден. Примери за 

всекидневни неприятности сред възрастните хора са: 

липсата на достатъчно пари за облекло; притеснения 

около плащане на сметки или заеми; грижи за домашен 

любимец; приготвяне на храна; поддръжката на дома; 

липсата на сигурност в квартала; незадоволителен брак; 

проблеми с транспортните средства; пазаруването; шум; 

трафик и др. [112]. 

В сравнение с основните резултати от житейските 

събития, проучванията на ежедневните неприятности са 

по-добри предиктори както на психологически симптоми 

[59], така и на хронични [12]. DeLongis и колеги  намират, 

че увеличаването на неприятностите е свързано с 

влошаване на здравето и настроението в стара възраст. 

Тази връзка може да е опосредствана от други 

променливи. Изследвания показват, че дори и след 
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отчитане на житейските събития, неприятностите са били 

значително свързани с повишен риск от здравни 

соматични симптоми както и влошаване на позитивното 

настроение [60]. Повечето изследвания върху ежедневните 

неприятности се фокусират върху благополучието на 

индивида. Някои проучвания обаче установяват и че 

ежедневните неприятности са свързани с понижено 

брачно удовлетворение [188] и нарушения, свързани с 

паметта и интелекта [135]. 

По отношение на пола резултатите от проучване на 

Holahan и колеги показват, че негативните събития в 

живота и ежедневните неприятности са свързани с 

признаци на психологически стрес при мъжете, докато 

само всекидневните неприятности са свързани с 

психологически стрес при жените. Неприятностите са 

свързани с психосоматични оплаквания и за двата пола. 

Честотата на неприятностите е малко по-силен предиктор 

от честотата на събития от живота на мъжете и много по-

силни за жените [89]. DeLongis и колеги [60] формулират 

хипотезата за това, че събитията от живота могат да бъдат 

причина за много неприятности, има голям брой 

неприятности, които не са свързани с житейските събития. 

Те формулират хипотеза, че житейските събития са 

причинно-следствено свързани с всекидневните 

неприятности, така че основните промени, каквито са 

разводът, загубата или пенсионирането, биха допринесли 

за наличието на нови всекидневни неприятности‖ [115]. 

Обща характеристика и особености на стреса и 

всекидневните неприятности в стара възраст. 
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Съществува мнение, че когато индивидът започне да 

остарява, той е изложен по-често на различни (макар и не 

непременно повече) неприятности, отколкото в ранна или 

средна зряла възраст [112, 116]. Дейностите, които не са 

били разглеждани като проблематични в миналото, могат 

да бъдат утежняващи и разочароващи не само защото 

създават допълнителни трудности, но също така, защото 

възрастният човек може да вижда своите  намалени 

способности като доказателство за общ упадък [116]. 

Например, пазаруването на хранителни продукти може се 

превърне в неприятност или препятствие и може да се 

наложи възрастните хора да търсят начини при набавянето 

на продукти чрез други хора/. От друга страна, събитията, 

които се тълкуват като неприятности на по-млада възраст, 

може вече да не са проблемни (например, проблеми с  

родителите или трудности, свързани с работата). 

Уменията за емоционална регулация се подобряват с 

възрастта, а това води до намаление на отрицателните 

емоционални реакции към ежедневните стресови фактори 

живот [177]. Стара възраст се характеризира с промяна в 

мотивация, за да се избегнат ситуации, които евентуално 

ще доведат до преживяване на отрицателни емоции [182]. 

Chamberlain & Zika изследват и потвърждават 

променящия се характер на неприятности при по-старите 

възрастови групи. Те откриват, че при индивидите в 

напреднала възраст (средна възраст = 69 години) са 

налице по-специфични  притеснения относно: намалените 

физически способности; престъпността; замърсяването и 

трафика [46]. C.K. Holahan и колеги допълват и 

притесненията около нарастващите цени на стоките и 

притеснения около семейството [89]. На свой ред, ако тези 
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неприятности си взаимодействат една с друга, могат да 

въздействат така на индивидите, че да се почувстват 

претоварени в стара възраст [171]. Тези различия 

отразяват променящите се социални контексти, които 

могат да възникнат при стареенето. Например, 

пенсионирани възрастни хора нямат конфликти на 

работното място, но тяхното физическо влошаване може 

да доведе до възприемането на по-голямата уязвимост от 

престъпността. Честотата на всекидневните неприятности 

по-силно е свързана с физическото и психическо 

благополучие при възрастните хора, отколкото с честотата 

на основните събития в живота [112, 114]. 

Landreville&Vezina предполагат, че неприятностите могат 

да се проявят по-често или по-продължително от 

житейските събития, които те определят като „остри 

стресови фактори с кратка продължителност [112]. В 

подкрепа на тази хипотеза те цитират Lazarus & Folkman, 

които твърдят, че по-дългата продължителност на 

неприятностите изчерпва ресурсите на индивида както 

психологически, така и физически [114]. Неприятностите 

могат да бъдат по-мощен отрицателен корелат на 

психическото и физическо благополучие, тъй като те са 

по-хронични от основните събития в живота. Освен това 

се счита, че техните кумулативни ефекти имат вредни 

последици за дългосрочното здраве и благополучие [181]. 
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1.7. Специфически фактори на 

всекидневния стрес в стара 

възраст. 
Пенсионирането като стресово събитие. 

Пенсионирането представлява критично житейско 

събитие за настоящи и бъдещи пенсионери. Критичните 

събития в живота са тези, които се характеризират с 

промени в (социалния) живота на индивида и 

необходимостта да се реагира с подходящи начини за 

адаптация [75, 11]. Когато тези събития въздействат на 

всекидневното функциониране и активност, те са явяват 

стресови. 

Излизането в пенсия е една от най-значимите промени на 

статуса на хората в напреднала и стара възраст. Трудовата 

дейност има функцията на житейски организатор.  

Източник е на постоянно общуване и е основен 

детерминант за разпределението на роли и функции, чрез 

които се поддържа личностната и професионална 

идентичност. Поради това, пенсионирането може да бъде 

стресиращ период за стария човек и да изисква от него 

значително приспособяване. Според M. Wang и колеги 

пенсионирането е стресово индуциращ преход, който 

изисква от индивида значителни усилия и ресурси за 

успешното му преодоляване [194]. 

Стрес, свързан със здравето на индивида. Здравето е един 

от най-важните фактори, определящи реакцията на човека 

към излизането в пенсия. Значителен брой стари хора 

излизат от работата си доброволно или по принуда заради 

влошено здравословно състояние. Според Г. Крайг 
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здравите мъже, желаещи да се пенсионират, по-добре се 

приспособяват към новото за тях състояние и изпитват по-

ниски нива на стрес в прехода към пенсиониране [11]. 

Хората, които не са в добро здравословно състояние, 

изпитват значителен стрес през периода на своето 

пенсиониране, независимо от тяхното желание дали са 

искали да се пенсионират или не. Предполага се, че това е 

свързано с факта, че хората с лошо здравословно 

състояние често излизат в пенсия неочаквано и 

непланирано. Те могат да бъдат финансово и 

психологически неподготвени към такава промяна в 

живота, за разлика от тези, които имат време за мислене и 

планиране на пенсионирането [11].  

Някои изследвания установяват, че първите няколко 

години след пенсионирането индивидът съществено се 

променя, както и неговото отношение към живота [11]. 

Предполага се, че здравето на мъжете, не желаещи да се 

пенсионират, възприемащи този процес като стресов, 

бързо престават да получават удовлетворение от живота, 

отчуждават се от обществото и изпитват мъка и гняв. Но 

по-късно те излизат от това състояние и постепенно 

започват да се отнасят към живота така, сякаш са искали 

да се пенсионират. Точно обратното е положението на 

хората, прекратяващи работа заради болест. С времето 

състоянието се подобрява много слабо, дори и в случая, 

когато са мечтаели да се пенсионират. 

Според R. Lazarus и B. Lazarus излизането в пенсия не е 

задължително да влоши здравословното състояние на 

човека. Той установява, че почти всеки трети пенсионер 
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намира за добро своето ментално и физическо състояние и 

след излизането в пенсия. Около 50% от изследваните от 

него индивиди в пенсионна възраст дават сведения, че не 

са забелязали промяна в своето здраве. Освен това 

мнозина от скоро пенсионирали се хора изпитват по-

високо чувство на удовлетвореност от живота, в 

сравнение с миналото [116]. 

Въпреки че връзката между хронични здравни проблеми и 

възприятията на стрес са в голяма степен хипотетични 

[171], съществува  голям репертоар от емпирични 

доказателства за наличието на тази хипотеза [111, 184]. Я. 

Стюарт-Хамилтън твърди, че определени психологически 

признаци оказват влияние на физическото здраве. Той 

посочва, че депресията и/или стресът могат да 

предизвикат влошаване на здравословното положение /да 

отслаби имунната система/. Като доказателство за това 

той цитира изследване, в което се установява, че 

положителните емоции са свързани с по-малък 

здравословен риск  [20]. По отношение на старите хора, а 

и на други възрастови групи физическото здраве може 

значително да влияе на психическото състояние. Според 

Стюарт-Хамилтън и други автори, е трудно да се определи 

дали стресът предизвиква влошаване на здравословното 

състояние или  здравословното състояние предизвиква 

стрес при старите хора [20, 127]. 

Една друга картина на връзката заболяване – стрес дават 

авторите L. Corna и J. Cairney [54]. Те стигат до извода, че 

хората в трета възраст, страдащи от уринарна 

инконтиненция, са изложени на: социална изолация; 
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самота и оттегляне от социалните контакти. Това на свой 

ред води до депресия и психологически дистрес при 

хората с такова заболяване. Те цитират изследвания, които 

откриват, че уринарната инконтинеция е положително 

свързана с психологическия стрес и хората с такова 

заболяване са по-тъжни, самотни, и разтревожени. Така 

връзката между стреса и уринарната инконтинеция е 

обособена от загуба на независимост и намалено чувство 

за личен контрол [54]. 

S.K. Lutgendorf и P.P. Vitalano твърдят, че стареенето като 

процес обикновено се свързва с промени в имунната 

система  и във функциите и регулирането на ендокринната 

система. Те могат да направят по-възрастни хора особено 

уязвими към ефектите на всекидневните стресори [120]. 

Robinson-Whelen и колеги преразглеждат доказателства за 

връзката между стреса и имунното функциониране. Те 

предполагат, че по-възрастнитe могат да бъдат особено 

уязвими от кумулативни ефекти на стреса върху имунното 

функциониране, увеличавайки риска от инфекциозни 

заболявания [155].  

Wrosch и колеги определят два вида здравни стресови 

фактори: остри физически симптоми, които са до известна 

степен управляеми и хронични увреждания, които 

предоставят малка възможност за контрол. Според тях, 

при наличието на такива функционални проблеми, 

възрастните хора показват високи нива на депресивни 

симптоми. Същите изследователи отчитат в тяхно 

емпирично изследване, че хората, които използват 

поведенчески и познавателни ресурси в опит да бъдат 
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преодолени техните здравни проблеми,  са отчели по-

ниски нива на депресивни симптоми и особено тези, които 

се сблъскват със сериозни физически [202]. 

K.J. Erdal и A.J. Zautra доказват, че едно от най-

подходящите измерения на стреса, предизвкано от 

заболяване, е неговата предвидимост, тъй като 

предвидимите събития са по-малко стресиращи от 

непредвидимите. Психолозите цитират изследвания, 

установили различия между индивиди, на които им е 

поставена първа диагноза на заболяването, и индивиди, 

които са хронично болни със същото заболяване [67, 206]. 

Тези, на които им е поставена първа диагноза със 

заболяване, изпитват значително по-високи нива на стрес 

и трудности с адаптирането към заболяването, отколкото 

тези, които имат една и съща болест по-дълго време. В 

свое по-късно изследване обаче, гореспоменатите автори 

не потвърждават тези резултати. Според тях повтарящите 

се здравни стресори са по-изтощителни за индивидите в 

трета възраст, отколкото съобщаването на неочаквана 

диагноза. Те установяват, че хората с хронични очни 

проблеми изпитват  по-голяма безпомощност и стрес, 

отколкото тези, които тепърва разбират, че са болни [19]. 

Сблъсквайки се с влошаване на здравето, много стари 

хора трудно успяват ад поддържат чувството за 

самоуважение и благополучие. В този случай, ресурсите 

за справяне със стреса играят важна роля за поддържането 

на чувството за собствено достойнство. Наличието на 

копинг-ресурси може да повлияе върху оценката на 
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дадена ситуация и да позволи на възрастните хора да се 

справят адекватно с изискванията на своята болест [94]. 

Финансово положение, личностни възможности и 

неприятности. Според Националния статистически 

институт в периода 2011-2012 в България икономическият 

статус и рискът от бедност е сред най-високите при 

пенсионерите – 30% като делът на бедност при 

домакинства, съставени от един човек на възраст над 65 

години е 61,6% [14, 15]. Феноменът „бедност‖ 

представлява важен проблем за обществото. При старите 

хора този феномен засяга много силно хората от третата 

възраст, понеже те са едни от най-уязвимите и изложени 

на риск от бедност.  

Голяма част от изследователите в областта на 

геронтопсихологията обръщат внимание на постоянното 

безпокойство за финансовото положение при старите 

хора. Някои от авторите, правили най-много проучвания в 

тази област – Krause и колеги [101] установяват, че 

икономическите проблеми са основен фактор за 

понижаване на самооценката и увеличаването на 

депресивните симптоми. Това е характерно за много 

култури като американската и японската [101], китайската 

[207, 102], корейската и филипинската [73]. 

Икономическият статус е един от най-важните фактори, 

влияещи върху стреса от пенсионирането. За голяма част 

от старите хора пенсионирането е източник на стрес, 

поради внезапното намаляване на икономическите 

възможности. Тези, които живеят сами е по-вероятно да 

възприемат периода на пенсиониране като силен 
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стресиращ фактор, отколкото имащите брак [11]. Но G. 

Adams и B. Rau смятат, че ефектите на пенсионирането 

върху брачните отношения  може също да доведе до 

завишен семеен стрес, икономически натиск и семеен 

дистрес. Този модел предвижда семейния дистрес като 

функция на конфликт между съпрузите, произтичащ от 

тяхното чувството на депресия относно икономическите 

въпроси. Според авторите, двойките, които са имали 

време да се приспособят към пенсионирането, 

осъществяват по-добро планиране на своите финанси [23].  

 Вероятността да се преживява старостта в бедност се 

увеличава за представителите от малцинствата и тези, 

които страдат от дискриминацията. Жените по-често 

отколкото мъжете живеят в бедност. Много жени, които 

са получавали по-малка работна заплата, често след 

пенсиониране са по-лошо осигурени, отколкото мъжете. 

Особено това важи за самотните, скоро овдовелите или 

разведени жени.. 

Удовлетворението в пенсионна възраст се характеризира, 

но не се ограничава само до финансовата сигурност, но и 

до: доброто здравословно състояние; междуличностните 

отношения; участието в дейности, свързани с отдих; 

форми на участие в работа, било то доброволно или 

платената. От тези променливи, най-критичен и 

определящ фактор за удовлетвореност при пенсиониране е 

финансовата сигурност [145]. 

Финансовите проблеми могат да доведат до 

психологически стрес. Възможно е при по-възрастните 

хора, които страдат от емоционално разстройство, да 
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оценят финансовото си състояние по по-отрицателен 

начин, отколкото по-старите индивиди, които се ползват с 

по-добро психично здраве [105]. 

M.J. Gorgievski-Duijvesteijn намират, че външните събития 

като изчерпването на даден ресурс ще бъде предиктор за 

намаляването и на други ресурси във времето [84]. След 

загубата на работното място /при пенсионирането/, човек 

може да загуби време и пари, докато си намери друга 

работа. Ако това не доведе до очаквания резултат, 

индивидът в стара възраст може да почувства 

безпомощност, да стане уязвим към депресивни състояния 

[118, 146] и хронични заболявания. На свой ред, това 

може да доведе до медицински разходи и допълнително 

изчерпване на финансовите ресурси [84]. Според D. Zapf 

взаимоотношението финансови затруднения -

благополучие се среща по-често, отколкото обратната 

причинно-следствена връзка [205]. 

Изследване на Krause показва, че ефектът на финансовия 

стрес върху соматичните симптоми зависи от стойността, 

която е поставена на икономическия успех и че по-

възрастните хора, които ценят високо финансовите 

постижения  могат да бъдат особено силно изложени на 

риск. Данните от изследването му показват, че когато 

икономическият успех се оценява високо, финансовите 

затруднения, е по-вероятно да бъдат свързани с намалено 

чувство на контрол. Когато чувството на личен контрол 

намалее, възрастните хора съобщават, че изпитват повече 

симптоми на соматични проблеми [105]. 
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Вредното въздействие на финансовите неприятности 

върху благополучието [95] може да предизвика и редица 

вторични стресови фактори като жилищни проблеми, 

недохранване, повишаване на заболеваемостта като 

сърдечно-съдовите заболявания [96]; ниска 

продължителност на живота; принуждаване да се живее в 

райони, където престъпността е широко разпространена 

[101]. Колкото повече размерът на финансовите 

затруднения се увеличава, толкова повече възрастните 

хора са склонни да смятат, че имат по-малко влияние или 

контрол върху събитията си от живота [202]. 

Някои автори отбелязват, че нивото на социална подкрепа 

може да облекчи някои от тези проблеми. Например, при 

лонгитюдно изследване, направено от Russel, Catrona, се 

стига до извода, че колкото по-малка е социалната или 

семейна поддръжка, която хората в трета възраст 

получават, толкова повече се увеличава нивото на стрес и 

депресивни симптоми при тях [164] и на соматични 

заболявания [99]. 

N. Krause  изтъква две причини, поради които помощта, 

която другите оказват на стария човек, може да бъде 

особено ефективна при справянето с продължителните 

финансови проблеми: първо, убеждението, че когато 

другите са готови да помогнат, икономическите 

затруднения ще намалеят и второ, когато значимите други 

са готови да осигурят финансови подкрепа, това означава, 

че те са се ангажирали с по-възрастния [102]. 

Финансовите затруднения и прибягването към социална 

подкрепа могат да доведат до зависимост от другите, а 
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това да предизвика занижени нива на личен контрол в 

стара възраст. Предоставянето на необходимата 

финансова помощ може да се окаже тежест за членовете 

на семейството [104]. 

Изследователите на финансовия стрес установяват, че 

възприемането на икономическите неприятности е в 

голяма степен по-важно от обективното излагане на него. 

Тоест, хората, които разполагат със сравнителни еднакви 

доходи, могат да проявят значителни разлики в нивата на 

финансови затруднения [185]. 

Всекидневен стрес, свързан със заобикалящата среда. 

Старите хора са една от най-уязвимите групи в 

обществото, тъй като те се подлагат на въздействието от 

широк спектър стресове и неприятните условия в 

заобикалящата среда, която също може да бъде източник 

на стрес и причина за очевидни проблеми, с които се 

сблъскват старите хора в своята дейност, свободно време 

и неформални отношения. Постоянното, хронично 

въздействие на факторите като шум, трафик, замърсяване, 

са индикатори за физически проблеми и проблеми със 

здравето. 

На индивидуално и социално равнище формите на стрес в 

заобикалящата среда увеличават риска от психологически 

дистрес и/или разстройство, физически здравословни 

проблеми [161], чувство на безсилие и недоверие [159]. 

Недостатъците на заобикалящата среда могат да породят 

преживяване на отрицателни емоции като гняв [33], а това 

на свой ред да бъде причина за редица здравословни 

проблеми, особено сърдечно-съдови заболявания [176]. 
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А. Rosso и колеги отбелязват, че старите хора са по-

уязвими от въздействието на жилищната среда, отколкото 

по-младите индивиди. Те цитират изследвания, според 

които: намаляването на физическото и психическо здраве; 

редуцирането на социалните мрежи; загубата на социална 

подкрепа и по-голямата нестабилност също може да 

намалят способността на по-възрастните хора да се 

справят с екологичните изисквания. В своето емпирично 

изследване тези автори установяват, че застроените площи 

/транспортни системи, градско проектиране и др./ могат да 

повлияят във функционалните ограничения и увреждания 

при старите хора както положително, така и отрицателно 

[161]. 

Недостатъците в заобикалящата среда потенциално 

повишават чувството за заплаха. Въздействието може да 

бъде по-голямо за по-възрастните жители, ако чувството 

за заплаха изостря чувството за самота и обезсърчава 

различни дейности на открито [34]. С възрастта е свързано 

и увеличаване на функционалните нарушения, както и 

спад в здравословното равнище [126].Това на свой ред 

може да засили зависимостта на възрастните хора от 

средата на локално равнище. Тъй като кварталните 

недостатъци са непосредствени и постоянни признаци на 

неравенство, те често съществуват едновременно заедно с 

други показатели на лишения, като: оскъдно пазаруване; 

здравеопазване; транспорт; и развлекателни услуги [32], а 

също и препятствията за непосредственото социално 

общуване [119]. S. Nagi стига до извода, че уврежданията 

се появяват от основни функционална ограничения, като 

например затруднения при ходене и изкачване на стълби 
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[132]. Windsor и колеги цитират изследвания, според 

които възрастните хора, живеещи в среда с повече 

бариери, имат повече увреждания  на гръбначния мозък, 

травматично мозъчно увреждане и инсулт. Те също така 

подкрепят тезата със свое изследване, че парковете, 

пешеходните зони, паркингите и редовният градски 

транспорт са сред най-важните характеристики на 

кварталната среда за благополучието на старите хора 

[199]. Възрастните жители, за които тези средства са 

достъпни само на големи разстояния и се намират 

надалече, е по-вероятно да се почувстват санкционирани и 

пренебрегвани, а оттам и да изпитват чувство на 

изоставяне от основни социални институции и 

организации Ето защо е важно да се отчетат тези 

психосоциални процеси във връзката квартал и 

психичното здраве в късна зрялост [153]. 

Т. Windsor и колеги намират, че нивата на стрес са в 

статистически значителна отрицателна корелация със 

айтеми като: „усещане за общност в съответния локал‖, 

„доверие в повечето хора в квартала‖, „повечето хора са 

приятелски настроени‖, „чистотата на квартала‖, „в 

случай на нужда, много хора ще се притекат на помощ‖ 

[199]. 

B.D. Warner, G.L. Pierce твърдят, че квартали с по-високи 

нива на недостатъци, се определят като последното място, 

където да останат и то ако нямат други възможности 

[166]. По-възрастните хора, по–специално тези с по-ниски 

икономически ресурси [170] или намалени когнитивни 

способности.). Нещо повече, някои стари хора не могат да 
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си позволят да напуснат, защото дългогодишното им 

пребиваване поражда чувство за свое лично място, където 

да прекарат остатъка от живота си или там са им 

единствените социални подкрепящи ги връзки [166]. 

Професионалното минало и адаптацията към края на 

професионалната дейност. Степента до която 

пенсионерите се идентифицират с трудовите си роли е 

свързана отрицателно с прехода към пенсиониране и 

резултатите от приспособяването. Работата, предизвикала  

стрес и недоволството от работното място, е положително 

свързана с прехода на пенсиониране и приспособителните 

резултати [20]. 

 М. Wang стига до извода, че повишаването на 

благополучието по време на пенсионирането може да се 

дължи на премахването на работните стресори [195]..  

Според О.ЮСтрижицкая, професионалната и трудова 

дейност са основна ценност и в западната, и в източната 

култура. Включването в дадена дейност благоприятно 

влияе върху субективното благополучие: разширяват се 

социалните контакти и достъпът до различни ресурси; 

подобрява се психическото и физическо здраве и т.н. [19]. 

Според N. K. Schlossberg, индивидите могат да извлекат и 

доста положителни елементи от пенсионирането. Те могат 

да бъдат: задоволяване на социални взаимоотношения с 

приятели; прекарването на повече време с съпрузите; 

децата и внуците; практикуване по-често на своето хоби. 

Всичко това, на свой ред, води до по-ниски нива на стрес 

и прави прехода на пенсионирането по-лек и по-

благополучен [167]. 
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Стрес, свързан с грижата за другия човек в напреднала и 

старческа възраст. Друг характерен стресор в живота на 

хората в напреднала и старческа възраст е полагането на 

грижи за свой по-възрастен роднина. Според Perrig-

Chiello&Hutchison, през последните три десетилетия 

множество проучвания отделят внимание върху стреса и 

въздействието от неформалното гледане на възрастни и 

болни хора[143]. Полагането на грижи за някого 

обикновено се преживява като стресиращо процес, с 

потенциално негативни физически и психологически 

резултати. Хората, които се грижат за своите близки, са 

описани като "скрити пациенти". Свързаният с 

обгрижването на болни хора стрес доказано влияе 

отрицателно на здравето и качеството на живот. Налице са 

завишена смъртност, влошаване на социалните и 

икономически резултати [66] и по-голяма вероятност за 

използването на психотропни лекарства [143]. 

Членовете на семейството, които предоставят грижи за 

техни болни възрастни роднини, са в по-голям риск да 

изпитват здравословни проблеми. Такива са физическо 

изтощение; отслабване на имунната система и влошаване 

на здравето им, както и тревожност и депресивна 

симптоматика [83]. Също така те могат да изпитват и  

занижено благополучие, безсъние, а оттам и увеличаване 

на проблемите със сърдечно-съдовата система, артрит, 

диабет и загуба на тегло [160]. J.Empeno и колеги добавят 

и към горепосоченото и рак, диабет и/или артрит, както и 

проблеми с паметта и вниманието[66].   
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По фактора „възраст‖ повечето емпирични данни показват 

повишена уязвимост на възрастните болногледачи, за 

разлика от млади такива [143]. Основно това са съпрузи 

или други членове от семейството /най-често дъщери/. 

Според J. Bookwala, R.Schulz старите съпрузи е най-

вероятно да бъдат болногледачи за техния болен партньор. 

Като най-разпространени болногледачи се явяват хората 

над 65-годишна възраст спрямо останалите възрастови 

групи [40].   

По критерия „пол‖, по-голямата част от проучванията 

показват, че жените болногледачи, докладват повече 

физически и психично-здравни проблеми в сравнение с 

мъжете [143]. Описателни изследвания, сравняващи опита 

при мъжки и женски болногледачи, показват, че 

обгрижващата помощ, предоставена от мъжете изглежда 

количествено и качествено различна от тази на техните 

колеги жени. Жените е по-вероятно да изпитват по-високи 

нива на стрес. Той се дължи на междуличностни загуби 

като: интимност и обич, споделени с реципиента на 

грижи; загуба на самоконтрол; по-големи ограничения в 

социалните контакти, и по-малко социални роли извън 

тази на болногледач [40]. 

J.Bookwala, R.Schulz цитират изследвания, според които 

при мъжете, които са 21% от болногледачите, е 

значително по-малко вероятно /спрямо жените/ да 

изпълняват домакинската работа и да приготвят храна за 

болния пациент. Представителите на мъжкия пол са 

склонни в по-малка степен да се занимават с къпане, 

сменяне на превръзки и/или подпомагане на пациент с 
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инконтинеция. В изследване на J. Bookwala, R. Schulz 

обаче се констатира обратното. Аргументира е с това, че 

след пенсионирането се увеличава участието на мъжете в 

домакинската работа [40]. 

Неегоцентричен стрес в стара възраст. В предишните 

точки от тази глава се разгледаха проучвания върху стреса 

при старите хора, фокусиращи се върху уязвимостта на 

по-възрастните хора от различните стресори и 

преобладаването на загубите в края на живота. В тази 

подточка се акцентира върху това, което се възприема 

като потенциални предимства на по-възрастните хора и 

техния принос към техните семейства и социална среда. 

Според теорията на Ериксън, развиващата се тенденция 

към генеративност би трябвало да се случи в средата и 

края на живота [7]. Тази тенденция следва да бъде 

отразена и в стресовите процеси. Стресът, който се 

появява за другите важни хора за възрастния човек или 

неегоцентричния стрес, може да заеме специално място в 

края на живота.  

Вредата, загубата или заплахата, преживени от близките е 

не по-малко стресираща за възрастния човек, независимо 

от това дали има пряко влияние върху благополучието му. 

Хората в напреднала възраст могат често да пренебрегват 

собствените си проблеми, но те разширено обсъждат 

проблемите, които техните близки изпитват: брачните 

проблеми на детето или развода; проблемите в училището 

на внуците; здравето на съпруга. D. Riley, J. Eckenrode 

нарича това явление „процес на заразителен стрес‖ [152]. 
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Ако се приеме, че теорията на Ериксън за развитието на 

възрастните е евристична, то загрижеността за 

генеративността се увеличава в средния и късен етап на 

живота. Може да се очаква, че тази загриженост за 

проблемите на другите ще се окаже централна. Успехът в 

кариерата на децата, сватбите на порасналите деца, както 

и родителството са важни фокуси на генеративните 

виждания [25]. 

С. Aldwin цитира изследване, според което има три 

основни категории на стресови фактори при старите хора. 

Първата и втора категория включват здравословните 

проблеми на възрастните, социални проблеми като 

политика или състоянието на обществото [25]. 

Третата категория, обхваща притесненията на възрастните 

хора, не толкова за собствените си проблеми, колкото за 

тези, пред които са изправени членовете на техните 

семейства. Старите хора предпочитат да не обсъждат 

собствените си здравословни проблеми, но изразяват 

дълбока загриженост за здравето на своите съпрузи, 

кариерите, браковете на своите деца, здравните, и 

ипотечните проблеми и  борбите на техните внуци, 

проблемите на приятелите и съседите и се опитват да ги 

подпомогнат според възможностите си  [25]. 

С. Aldwin обсъденото се дължи на силен, неегоцентричен 

или генеративен фактор. Той се изразява в помощ към 

собствените семейства или близки; предоставяне на 

финансова помощ на своите пораснали деца и внуци; 

подпомагане на своите приятели чрез различни услуги и 

изпълняване на поръчки  [25]. 
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От гледна точка на развитието, способността на 

възрастните хора да се включат в грижите и храненето  

изразени в  неегоцентричната грижа  за  благополучието 

на другите, е важен компонент от генеративността в късна 

зрялост. Чрез своите опасения, по-възрастните хора 

продължават да участват в живота на семейството и 

приятелите си. Те пренасят с тях собствените си 

физически ограничения и поддържат чувството си за 

смисленост и полезност в живота си. Ако генеративността 

е важна стъпка към развитието на личната интегрираност 

в края на живота, то неегоцентричният стрес може да се 

счита за отличителен белег на успешно стареене, и със 

сигурност заслужава по-всестранно и задълбочено 

проучване [25, 26]. 

Обобщавайки анализа, представен в този раздел, ние 

виждаме, че през последните години в психологическата 

литература нараства интереса към изучаването на стреса и 

всекидневните неприятности, с които се сблъскват старите 

хора. В изследванията на някои автори се установява, че 

хората в напреднала възраст се сблъскват с неприятности 

и проблеми, свързани със здраве, финансови проблеми, 

неприятности, свързани със заобикалящата среда и 

социална среда и т.н. 

1.8. Справянето с проблемите в стара възраст 

 

Теоретични подходи към идеята за справянето със 

стреса в стара възраст. Многобройни фактори стоят в 

основата на промените в психосоциалната адаптация на 

старите хора. Решаваща роля на посредник в 
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психосоциалната адаптация имат стратегиите (стиловете) 

за справяне със стреса. Потенциалът за развитие на 

благополучните стратегии за справяне се явява ключово за 

адаптацията в късна зрялост. Не съществува единно 

мнение за това какви стратегии или способи за справяне 

се явяват най-ефективни за решаването на възникнали 

проблеми в края на живота [62]. 

В психологическата литература има два основни подхода 

за изследване на справянето. Първият произтича от 

психоанализата и се фокусира върху защитните 

механизми на Аз-а. Вторият подход е когнитивно-

транзакционен и се фокусира върху когнитивните 

стратегии за справяне, които индивидите използват в 

преодоляването на стреса. 

Психоаналитичен подход за справянето с възрастовите 

стресори. А. Фройд разширява оригиналните концепции 

на баща си (З.Фройд)  за защитните механизми на Аз-а. Те 

са определени като безсъзнателни опити на егото да 

предотврати безпокойство в резултат на конфликти между 

ида (желанията) и супер-его (забраните) [21]. Според З. 

Фройд, защитните механизми са неадаптивни, тъй като те 

възникват в резултат на изкривяване на действителността. 

Актуалните концепции също характеризират защитните 

механизми като йерархични и въз основа на степен на 

патология [21]. 

В DSM-IV-TR са описвани седем основни вида защитни 

механизми, йерархизирани от по-малко към повече 

адаптивни. Най-малко адаптивни защитни механизми  

(при тежки или психотични процеси) са проекция, 
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отричане, и делюзия. В другия край на спектъра са 

адаптивните или "зрели" защитни механизми - алтруизъм, 

хумор и сублимация [29].  

Vaillant разглежда и механизмите за защита като 

променящи се през целия живот. Използвайки 

лонгитюдни данни, той установява, че защитите, 

използвани от младите индивиди са предимно  

невротични механизми (като изместване), а зрелите 

механизми (хумор, сублимация, алтруизъм) са характерни 

за средна и късна зрялост. Освен това, използването на 

зрели механизми в средна зряла възраст допринася за 

успешното стареене и дълголетие в стара възраст [190]. 

Когнитивно-транзакционен подход към справянето с 

възрастовите стресори. От края на 60-те години от 

миналия век се появяват множество трудове и 

изследвания, свързани със справянето (английски: coping), 

които поставят множество въпроси. Те пораждат 

хетерогенността от концептуализации на резултатите от 

справянето. Изследователите ги обобщават по следния 

начин: "Справянето не представлява хомогенна 

концепция. Точно обратното, той е неясен термин. 

Справянето може да бъде представено по отношение на 

стратегии, тактики, отговори, когниции, или поведение‖ 

[82, 169]. Според С.Т. Посохова, понятието „стратегия― 

характеризира не само набора от действия и постъпки, но 

и въвлечеността на личността в преживяването на 

случващото се [16]. 

Очевидно, терминът „справяне‖ се отнася до сблъсък с 

стресови ситуации или събития. Различните източници на 
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стрес, като: всекидневни неприятности (daily hassles), 

житейски събития (смъртта на близък човек) или 

хроничен стрес (болка), са добре проучени. 

Изследователите поставят въпроси относно това как и по 

какъв начин успешните хора се изправят срещу 

различните видове натоварвания и при какви 

обстоятелства се определя начинът и ефективността на 

индивидуалното справяне. 

При анализа на критични събития в живота, подходът за 

справянето се превръща в общ знаменател на научните 

изследвания [55]. Значението на усилията за справянето с 

житейските събития, независимо от тяхната модалност, се 

крие във факта, че свързаните с тях изисквания и натиск 

от страна на засегнатия индивид, винаги изискват усилия, 

за да може той да се адаптира и да се справи. 

R. Lazarus и S. Folkman предлагат концепция, според 

която справянето не се определя толкова от личностни 

фактори, колкото от контекста на ситуацията свързан със 

значението и оценката от индивида за тази ситуация 

[114,116]. 

Концептуалната рамка, изградена от R. Lazarus и S. 

Folkman има съществен принос както към терминологията 

и теорията за справянето, така и в множество  емпирични 

изследвания [114]. Поради широкото влияние и 

въздействие и големите евристични възможности, които 

оказва когнитивно-психологическия подход на R. Lazarus 

[116] в настоящата дисертация се разглежда този подход, 

приложен към изследване на стари хора в България. 

Концепцията е водеща и в интерпретацията на данните. 
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R. Lazarus и B. Lazarus определят понятието „справяне‖ 

като набор от непрекъснато променящи се когнитивни и 

поведенчески усилия за справяне със специфични външни 

и/или вътрешни изисквания, които се оценяват като 

надвишаващи ресурсите на индивида. Според него 

връзката личност-заобикаляща среда е съществена при 

остаряването, когато ресурсите на организма намаляват и 

имунната система отслабва. Тази дефиниция се отнася 

преди всичко до ограниченията на традиционните 

подходи [116]. Те постулират, че: 

 Справянето е ориентирано по-скоро към процес, 

отколкото към черти; 

 Справянето не е автоматизирано адаптивно 

поведение, защото изисква усилие;  

 Справянето не е резултат, а процес; 

 Справянето е набор от адаптивни действия, 

включващи усилия и не включва всичко, което е 

свързано със заобикалящата среда; 

 Нито една стратегия за справяне не може да се 

смята за по-добра от някоя друга.  

Ефикасността на една стратегия се определя само от 

нейните ефекти при даден случай [114, 116]. 

R. Lazarus и В. Lazarus [116] различава два вида справяне 

с възрастовите стресори: проблемно-насочено справяне и 

емоционално-насочено справяне. 

Емоционално насочени стратегии за справяне. 

Емоционално насоченото справяне се отнася до онези 

поведения на справяне, насочени към регулирането на 



70 
 

негативните емоции /или регулирането на емоционалния 

стрес/, които обикновено се считат за неадаптивни. Но 

някои изследвания установяват, че емоционалните 

копинги могат да бъдат индикатори за благополучно 

приспособяване към средата – напр., емоционална 

експресия и емоционална преработка. Положителната 

преоценка на собствените реакции по отношение на 

събитието също се явява адаптивен копинг [12]. Според 

С.Т.Посохова, емоционалните стратегии в голяма степен 

се обуславя ват от зависимостта на личността от средата, 

обкръжението [16]. Този копинг има за цел намаляване на 

емоционалното напрежение и включва стратегии като: 

избягване; минимализация; отдалечаване; селективно 

внимание; позитивни сравнения и извличане на позитивен 

смисъл от негативни явления [114]. 

Някои автори установяват, че преминаването към по-

емоционално-фокусирани стратегии за справяне се 

увеличава с възрастта. Хората в късна зрялост често са 

подложени на увеличен спад в тяхното физиологично и 

психологично равнище на ресурси [162]. Те трябва да 

разчитат на емоционални форми на справяне, за да се 

изправят срещу неконтролируеми проблеми. 

Използването на емоционално-фокусирани форми на 

справяне може да се увеличи, когато хората остаряват. 

Това е необходимо, за да бъдат по-гъвкави в 

реализирането на целите си и да се справят по-ефективно 

с ежедневните неприятности [189]. 

F. Blanchard-Fields вторично разграничава пасивното от 

активното емоционално регулиране. И двата вида 
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емоционално-фокусирани стратегии имат за цел да 

подпомагат индивида да се чувства по-добре по 

отношение на проблема, без директно да го решава. 

Пасивната емоционална регулация включва стратегии 

като избягването и бягството. Проактивната емоционална 

регулация се осъществява това чрез стратегии като: 

търсенето и получаването на социална подкрепа [36]. D. 

Yeung и колеги цитират изследвания, които са 

установили, че възрастните хора са мотивирани да 

избегнат отрицателни емоции. Използването на пасивни 

стратегии е по-благоприятно за по-възрастни хора, защото 

те помагат за намаляването на негативните преживявания. 

Използването на проактивни стратегии включва 

конфронтация с негативни емоции и поради това те са по-

малко предпочитани от по-възрастните хора [204]. 

Blanchard-Fields установява, че индивидите в трета 

възраст са по-склонни да използват в решаването на 

междуличностни проблеми повече пасивни и по-малко 

проактивни стратегии [36]. 

Резултатите от изследванията на Blanchard-Fields 

показват, че използването на емоционално-фокусирани 

стратегии за справяне не са еднозначно свързани с 

възрастта. Това означава, че индивидите в късна зрялост 

не са обречени да използват само пасивни или 

емоционално фокусирани стратегии за справяне. Те 

запазват способностите си и за активно решаване стресови 

проблеми. Определянето на начина, по който да се 

предвиди използването на стратегии за справяне [36]. 

Трета възраст предполага необходимостта от 

контролиране на няколко съпътстващи променливи като: 
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житейските събития и анализът на естеството на 

проблемите, които трябва да бъдат решени. Старите хора 

са склонни да използват в по-голяма степен по-пасивни 

стратегии, когато са изправени пред социоемоционални 

проблемни ситуации и в по-малка степен използват по-

инструментални стратегии  [91, 204]. 

Проблемно насочени стратегии за справяне. Според R. 

Lazarus и S. Folkman те са подобни на разгледаните 

стратегии, използвани за решаване на проблеми. Като 

проблемно-насочените усилия се посочват: дефинирането 

на проблем; генерирането на алтернативни решения; 

преосмисляне на алтернативите в съответствие на техните 

загуби и ползи [114]. 

С.Т. Посохова определя проблемно насочените стратегии 

като когнитивни. Тези стратегии са свързани с 

критичност, рефлексивност, способност за отгатване на 

развитието на събитията и последствията от поведението 

[16]. 

Проблемно насоченото справяне се отнася до тези 

познавателни усилия, които са използвани за регулиране 

на стреса. Дефинирането на проблема, генерирането му, 

оценка и прилагане на решения, са показатели за 

наличието на проблемно-насочен подход за справяне с 

проблема и отстраняването на дискомфорта в личността 

[91]. Проблемно-фокусираното справяне е целенасочено. 

R. Lazarus и S. Folkman установяват, че то е по-вероятно 

да допринесе за положителен емоционален резултат, 

защото в процеса на разрешаване индивидът има усещане 

за контрол на проблемите. Проблемно-насочените 



73 
 

реакции са насочени към промяна в системата човек – 

заобикаляща среда [114]. 

Някои проучвания показват, че проблемно-насочените 

стратегии са свързани с анализ на целите и възприятието 

за време. Ако целите на младите хора  са свързани с 

използването на инструментални стратегия за решаване на 

проблеми /насочени към себе си/, то поради своите 

генеративни цели, възрастните хора са по-склонни да 

използват стратегия за инструментално решаване на 

проблеми. Тя е насочена към нуждите и желанията на 

други хора [204]. С.С. Ouwehand и колеги също така 

установяват, че времевата ориентация към бъдещето 

(тревога за бъдещето и способността да се планира за 

бъдеще), е положително свързана с проактивно 

проблемно-фокусирано справяне в средна възраст и при 

по-възрастни хора [137]. 

Нивото на заплаха, според S. Folkman и R. Lazarus е 

детерминатор за степента, до която всички ресурси са на 

разположение и могат да се използва за справяне. Колкото 

по-голяма е заплахата за индивида, толкова по-

примитивни, отчаяни или регресивни форми на 

емоционално-насочено справяне би използвал. По-

ограничен е и обсегът на проблемно-фокусираните форми 

на копинг [114].. 

Копинг поведението е мултидетерминирано /нивото на 

заплаха е само един от детерминиращите фактори/. В 

много ситуации съществуват ограничени възможности за 

проблемно решаване. При тях отсъствието на проблемно-
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фокусиран копинг не трябва да се интерпретира като 

примитивизация, а като функция на ситуацията. 

Проблемно и емоционално насочените стратегии на 

копинга се използват с различни честоти в зависимост от 

нивото на установения стрес. При субектите, които 

изявяват относително ниски степени на стрес, двете 

форми на копинг се появяват със сходна честота. При 

демонстриране на средни обхвати на установен стрес, 

проблемно-фокусираните механизми са доминиращата 

копинг реакция. При високи нива на стрес емоционално 

фокусиращи форми на копинг започват да доминират. 

Субектите изпитват по-висока честота на емоционално 

или защитно поведение [114]. 

Хората в третата възраст могат да използват 

едновременно проблемно и емоционално насочени 

стратегии, за да се справят с вътрешни и/или външни 

изисквания, поставени от стресиращите ситуации на 

реалния живот Теоретично, проблемното и емоционално-

насоченото справяне могат да се допълват и/или да се 

конкурират в една и съща ситуация. Като цяло 

емоционално-насочените стратегии на справянето са по-

склонни да се използват, когато има оценка, че нищо не 

може да се направи, за да се променят вредните 

заплашващи или препятстващи условия на заобикалящата 

среда. Проблемно-насочените стратегии на справянето са 

по-възможни, когато такива условия са оценени за 

склонни към промяна [114, 116]. 

Lazarus&Launier разграничават четири форми на справяне 

("coping modes"), всеки от които изпълнява проблемно 
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решаващи и емоционално регулиращи функции и се 

отнасят както за настоящи или минали събития (щета или 

загуба), така са насочена и към бъдещи събития (заплаха 

или предизвикателство) [43]. 

 Търсене на информация ("Information seeking") 

може да има инструментална функция, като се 

предостави въз основа на дадено действие за 

изменение на транзакцията. По същия начин, 

търсенето на информация може да се използва за 

повишаване на благополучието на човека, като се 

използва събрана информация, която да подобри 

емоционалното състояние. Така, например, може 

бъдещите пенсионери да разговарят с други 

пенсионери, за да получат подкрепа идеите му за 

пенсиониране, така че да се чувстват емоционално 

безопасно и добре. 

 Директни действия ("direct action") Могат да 

послужат за улесняването на индивида при 

извършването на даден  ангажимент или 

взимането на решение под формата на спор, 

дискусия и т.н.  

 Инхибиране на действие ("Inhibition of action") е 

специален случай на прякото действие. Чрез 

бездействието, индивидът опитва да избегне 

възможна заплаха, но това може да се осъществи в 

регулирането на своите емоции, да прекъсне 

напрежението от конфронтацията. 

 Интрапсихични форми на справяне ("intrapsychic 

modes of coping"). Те могат да бъдат дефанзивни 

(репресии, отричане), инфазивни (отклоняване на 
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вниманието); придаване на положителна 

конотация (положителна самооценка) или 

егоцентрични (самосъжаление, себеизвинение) . 

Тези форми на справяне целят увеличаване на 

благополучието на индивида;  редуцирането; или 

свеждането до минимум на емоционалната тежест. Те 

могат да се използват по отношение на инструментално 

справяне, и по-специално, когато става въпрос за 

относителни, смислени или дори насърчаващи когниции 

към промяна на възприемането на положението [114, 43]. 

Основните функции на двете групи стратегии за справяне 

са обобщени в следните пет позиции [52]: 

• Намаляване на влиянието на вредните условия на 

заобикалящата среда и подобряване на възможността за 

възстановяване; 

• Толериране или адаптиране към нежелани 

събития, ситуации или обстоятелства; 

• Поддържане на положителен аз-образ; 

• Осигуряване на емоционален баланс; 

• Поддържане на задоволителни отношения с други 

хора.  

R. Lazarus и B. Lazarus постулират, че хората в късна 

зрялост се справят ефективно, когато съумеят да запазят 

степените на стрес в приемливи нива и да живеят със 
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стреса, без тежки психически и физиологически 

нарушения [116]. 

Ресурси за справяне с възрастовите стресове 

Здравето и жизнената енергия са сред основните 

ресурси, които са в пряка релация със стресиращите 

събития или неприятностите, на които е подложен старият 

човек. Според R. Lazarus и S. Folkman, индивидите са 

способни да се справят с трудностите и да се мобилизират 

изненадващо добре и независимо от лошото здраве и 

отслабената енергия [114]. 

Дискутират се няколко различни модели и начини, при 

които справянето може да се отрази на здравните 

резултати  на индивида [26]. 

 Според първия модел, справянето може да има 

пряко въздействие върху физиологията и по-точно върху 

невроендокринните и/или имунни резултати. Aldwin и 

колеги цитират изследвания, които установяват, че някои 

стратегии за справяне /като избягване/ са свързани с по-

високи нива на кортизола и сърдечно-съдовите реакции. 

Други изследвания не намират такава корелация, а в трети 

проучвания се установява, че когнитивната 

преформулировка е отрицателно свързана с кортизола 

[26]..  

Стратегиите за справяне се отразяват на развитието на 

заболяванията. Като цяло, избягващите стратегии са 

свързани с повече симптоми и по-лоши прогнози при 

пациенти с рак, докато тези, които използват проблемно-



78 
 

фокусирани стратегии за справяне и/или активни, 

конфронтационни стилове изглеждат живеят по-дълго 

[26]. 

 Вторият модел на справяне се състои в буферната 

му функция в преодоляването на стреса. Стратегиите за 

справяне могат да намалят неблагоприятните ефекти от 

стреса. Въпреки това, С. Aldwin и колеги установяват, че 

някои стратегии могат да засилят негативните ефекти от 

стреса, или да имат различни последици в зависимост от 

това доколко добре работят в определена ситуация [26].  

 Третият модел е контекстуален модел. Той 

постулира, че ефектите на справяне могат да варират като 

функция на ситуационни променливи  /вида и тежестта на 

заболяването/. Установено е, че социалните групи за 

подкрепа имат най-положителен ефект върху физическото 

функциониране при пациенти с рак на гърдата с 

ограничени личностни ресурси [39]. Търсенето на 

социална подкрепа се свързва с повишени болки при 

пациенти с ревматоиден артрит, но с намалена такава при 

пациенти, страдащи от остеоартрит [26]. 

С. Aldwin и колеги установяват, че ефектът от стратегиите 

за справяне върху физиологичните резултати зависи от 

това дали те засягат чувството за благополучие на  

индивида. Установено е, че емоционално-фокусираните 

стратегии за справяне са косвено свързани с кортизола и 

неговото влияние върху регулацията [26].  

Предполага се, че хората, които са добри в решаването на 

проблеми, са по-склонни да предприемат мерки за 
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избягването и предотвратяването на заболяването. Това 

предполага, че тези индивиди могат да успеят да се 

договорят за по-добро лечение. С оглед на това, не е 

изненадващо, че индивидите, които използват избягващи 

стилове на справяне, имат е влошено състояние на 

здравето [130]. 

Стратегиите за справяне ясно засягат прогресията на 

заболяването, чрез ефектите им върху спазването на 

медицинските режими. Като се има предвид широкото 

разпространение на хронични заболявания в стара 

възраст, справянето може да има важни последици върху 

качеството на живота [26]. 

Изследване на антрополозите /Johnson и Barer/, които 

проучват различията в начина, по който хората в 

старческа възраст оценяват и се справят с проблемите. 

Компенсирането на двигателни проблеми се осъществява 

чрез използване на помощни средства /бастуни, слухови 

апарати, очила/, които ги подпомагат в ежедневието им. За 

минимизирането на здравословните проблеми се 

използват положителни сравнения с други хора на тяхната 

възраст, които биха могли да бъдат по-инвалидизирани. 

Всички тези компенсации са съществени за поддържането 

на чувство за благополучие [26]. 

Положителната вяра /надежда/ като ресурси за 

справяне със стреса. В тази категория, според R. Lazarus и 

S. Folkman, се намират тези общи и специфични вярвания, 

служещи като основа за надежда и които изграждат 

усилията за справяне по отношение на най-трудните 

условия. Общото вярване е, че резултатите могат да се 
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контролират и индивидът е в състояние да повлияе върху 

тях. Не всички вярвания служат като ресурси за справяне. 

Някои вярвания (напр. наказващ Бог или съдба) могат да 

попречат на усилията за справяне, довеждайки индивидът 

до ситуация на безпомощност или обезкуражаване да се 

справи със ситуацията [114, 116]. 

По отношение на позитивните вярвания R. Lazarus, S. 

Folkman подчертава и ролята на локус контрола при 

справянето.  Ситуациите, оценявани като поддържане на 

възможността за промяна /контрол/ се асоциират с повече 

проблемно-насочено справяне, отколкото тези, които са 

насочени към приемане на положение, при които е по-

вероятно да се предпочетат емоционално-насочени 

стратегии за справяне [114].  

Позитивните вярвания и преоценка включват запазване на 

вярата, надеждата и оптимизма. Според Е.Р.Исаева 

позитивната преоценка е еквивалентна на защитния 

механизъм сублимация. По отношение на когнициите, 

позитивната преоценка е в търсенето на смисъл в 

проблема; философско размишление за конкретната 

стресова ситуация; осмислянето за себе си; човешките 

отношения и житейските ценности; концентриране върху 

ситуативните заключения и поуки. Включва се и 

обръщане към религията с цел снижаване на 

напрежението и възстановяване на оптимизма и 

емоционалния баланс [9]. 

Според E.J. Peacock този тип стратегия за овладяване на 

стресиращите ситуации включва: екзистенциално 

приемане и развитие на личностния смисъл; опит за 
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осмисляне на емоции и чувства /тъга, мъка/; лишаването, 

както и други житейски условия. Позитивната преоценка е 

фактор за адаптация спрямо житейските трудности [139]. 

Според А. Antonovsky позитивната преоценка включва 

три компонента: спиритуалност, оптимизъм и смисъл. 

Старите хора използват често тази стратегия за справяне 

със стреса, за да успеят по-ефективно да овладеят основни 

житейски събития като смърт на брачен партньор и/или 

хронична /или тежка/ болест като рака [30]. 

C.E.Ross определя религиозните вярвания като 

отрицателни корелати на психическия дистрес при хората 

в трета възраст [158]. S. Folkman и колеги откриват, че 

различните възрастови групи използват различни модели 

на справяне със стреса [76]. Влиянието на религията върху 

психологическия дистрес зависи в голяма степен от силата 

на религиозните убеждения и в по-малка от съдържанието 

на конкретната религия. C.E. Ross открива, че независимо 

от религиозната принадлежност, силните духовни 

вярвания са свързани с по-ниски нива на психологически 

дистрес при хората от трета възраст [158]. Я. Стюарт-

Хамилтон дава примери за това как духовността е тясно 

свързана с удовлетворението от живота и благополучието, 

независимо от пола, възрастовата група и социално-

икономическия статус. Това, на свой ред, подобрява 

здравето, повишава оптимизма и понижава стреса [20]. 

R. Lazarus и B. Lazarus подчертават позитивните ефекти на 

религията върху личното и социалното благополучие. 

Емоцията се използва като медиатор, а високата степен на 

религиозност сред старите хора допринася за 
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благополучието им. Отделните аспекти на религията 

могат да предизвикат позитивни емоционални 

преживявания като: релаксация; позитивен и 

оптимистичен поглед върху действителността и 

емоционално благополучие [116]. 

Смисълът и мъдростта също са част от позитивната 

преоценка и имат съществена роля в преодоляването на 

стресовите събития в живота [30]. Осмислянето се отнася 

до вярата или погледът към света, които правят възможни 

концептуализирането и приемането на човешкия живот. 

Осмислянето е полезно за старите хора в регулирането на 

емоционалния дистрес и всекидневните неприятности 

[30]. Според P.T. Wong личностният смисъл допринася за 

поддържането на физическото и ментално здраве, и 

благополучие по време на болест или инвалидност [200].  

Оптимизмът и надеждата са третият компонент на 

позитивната преоценка. Те са екзистенциалните фактори 

за ефективно справяне с основните житейски събития в 

късна зрялост [87]. Според K. Herth, надеждата се явява 

ефективна в справянето с основните жизнени стресори в 

трета възраст. Напр., надеждата е положително свързана с 

нивото на справяне с мъката от загубата на партньора при 

старите вдовици и вдовци, които представляват 90% от 

вариацията в извадката на неговото изследване. Липсата 

на надежда /загубата на оптимизъм/ може да има тежки 

физически и психически последици. Оптимизмът влияе на 

старите хора по начин, който поддържа или подобрява 

функционирането на имунитета [87]. 
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Способности за вземане на решения като ресурси за 

справяне със стреса в стара възраст. Проблемно 

решаващите умения включват способността да се търси 

информация, да се анализират ситуациите с цел да се 

идентифицират проблемите. Трябва да се произведат 

алтернативни видове дейност; да се преценят алтернативи 

по отношение на желани или нежелани резултати, за да 

избере и подреди подходящ план за действие. 

Възприемането на способността за решаване на 

проблемната ситуация е стабилен предиктор за успешно 

справяне. Повишеното възприемане на способността за 

решаване на проблема е свързано с намалено използване 

на избягващи стратегии и с увеличаване на проблемно 

насочените стратегии. Независимо от възрастта, колкото 

по-малко вероятно индивидът предполага, че може да 

реши проблема, толкова по-вероятно е да се опита да 

избегне ситуацията. 

При ежедневни задачи за решаване на проблеми /еднакви 

за стари и за млади хора/, разликите между двете групи са 

малки, но при все, по-възрастни лица се  генерират по-

малко проблемни решения, отколкото при младите хора. 

При глобални проблеми за решаване /често срещани сред 

младите хора/ се демонстрират по-високи нива на 

самостоятелна ефикасност и значително надминат 

възрастните участници. Когато са разглеждани 

ежедневните проблеми в тяхното им глобално значение, 

възрастните /старите/ индивиди показват по-високи нива 

на самоефикасни възприятия и генерират повече 
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жизнеспособни решения на проблемите, отколкото правят 

това младите хора [61]. 

Социални умения и социална подкрепа като ресурси за 

справяне със стресорите. Според R. Lazarus и S.Folkman 

социалните умения са важен копинг ресурс в човешката 

адаптация. Те се отнасят до способността за комуникация 

с другите по начини, които са социално приемливи и 

ефективни. Социалните умения улесняват решаването на 

проблеми в установяването на връзки с други хора. 

Увеличават се възможността да се развие кооперация или 

подкрепа и като цяло осигуряват по-голям индивидуален 

контрол върху социалните взаимоотношения [114].  

Все повече изследвания се правят относно това доколко 

социалната подкрепа може да намали въздействието на 

стресорите при хората в напреднала и стара възраст. 

Според G. Caplan и N. Krause, всекидневните стресиращи 

събития могат да се окажат вредни за хората, намалявайки 

чувствата им за собствена стойност и за личен контрол. В 

тези случаи социалното подпомагане може да има 

решаваща роля за поддържането или възстановяването на 

благополучието чрез укрепването на тези важни ресурси 

[44, 100]. 

C. Cutrona, D. Russell се позовават на изследвания, 

показващи, че социалните взаимоотношения са важен 

фактор за удовлетвореност от живота сред възрастните 

хора. Твърдят и че социалните контакти и подкрепа са 

значителни отрицателни предиктори за смъртност сред 

възрастните хора. Според тях социалната подкрепа има 

защитна и адаптивна функция по време на стрес. 
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Социалните взаимодействия въздействат положително 

върху здравето и благополучието [199]. 

Същите автори обаче цитират изследвания, в които няма 

доказателства за взаимодействието между социалното 

подпомагане и стреса при прогнозирането на физическото 

здраве и/или благополучие. Проучване на Murphy 

установява, че преживяването на негативни събития в 

живота в отсъствието на близък човек корелира във 

висока степен с депресията при старите хора [198]. 

R.S. Weiss предлага модел за релационни подкрепи, 

състоящ се от шест конкретни елемента на социалната 

подкрепа /предиктори на физическо и психическо здраве/. 

Той твърди, че всичките шест функции са необходими, за  

да се чувстват старите хора подкрепени в достатъчна 

степен, за да преодолеят трудните ситуации. Шестте 

релационни функции, описани от Weiss са: чувство за 

емоционална близост и сигурност; чувство за 

принадлежност към една група от хора с общи интереси и 

развлекателни дейности; признаване на нечия 

компетентност и умения; увереност, че може да се разчита 

на други за помощ; съвети и информация за другите; 

чувство за отговорност за благополучието на другите 

[196]. 

S. Allen и колеги откриват и полови разлики по отношение 

на очакванията за емоционална подкрепа. Жените 

разчитат повече на по-широк социален обхват от близки и 

приятели, отколкото само на членовете в семейството си, 

за да обсъдят заболяване или за емоционална подкрепа 

като цяло [27, 142]. От друга страна, мъжете с хронични 
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заболявания предпочитат да се обърнат към съпругата или 

друг член на семейството, а не към приятели, от които да 

получат емоционална подкрепа [179]. 

Социалното подпомагане и подкрепа са 

концептуализирани от много изследователи като копинг 

стратегия, която е предприета от индивида в усилието си 

да разреши проблемна ситуация или да се облекчи 

емоционалния дистрес. Социалната подкрепа като 

стратегия, предприета за справяне със стреса, е различно 

ефективна в зависимост от типовете хора и нивото на 

стрес. Предполага се, че стресовите фактори ще имат най-

вредно въздействие върху хората, на които им липсва 

социална подкрепа [71]. 

 Когато възрастните хора са получатели на помощ, те 

могат да преживяват едновременно влошено здраве и 

доходи, които често съпътстват старостта. При тези 

условия е възможно увеличаването на зависимостта на 

стария човек от другите и намаляване на капацитета за 

реципрочното възвръщане на подкрепата, предоставена от 

тях. По този начин изискванията за реципрочност от една 

мрежа може да изглежда особено прекомерно за по-

възрастните хора, които изпитват силно стресови 

ситуации и чиито лични ресурси за справяне са ниски. 

При такива условия тези искания могат допълнително 

ерозират и влошат благополучието  на възрастния човек 

[183]. 

R. Hansson и B. Carpenter провеждат изследвания сред 

хора, живеещи в старчески дом и установяват, че голяма 

част от подкрепата е предоставена по-скоро от членовете 
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на семейството и други приятели, отколкото от жителите 

на дома. Задълбочени взаимоотношения не се формират 

бързо и старите установени такива често са по-сигурни и 

по-лесно предсказуеми. Другите жители на дома имат 

относително сходни възможности и много малко ресурси 

за споделяне [85]. 

По-възрастните и уязвими хора често дават сведения 

относно причините за тяхното ниско социално включване 

(изолираност). R. Hansson, B. Carpenter отбелязва, че тези 

индивиди, в стремежа си да избегнат конфликти, социални 

клики или клюки, се чувстват неспособни да поддържат 

връзки с техните по-здрави и активни съседи. Други 

причини са: тяхното нежелание да търсят помощ; 

предубеждението за социална дискриминация въз основа 

на здравния им статус; вярванията им, че предишните 

дълготрайни взаимоотношения не могат да бъдат 

качествено заменени от нови. В контраст, по-младите и 

независими хора изразяват като причини за нежеланието 

им да взаимодействат с по-уязвимите си съседи преди 

всичко интеракциите си с по-млади съседи. Те често 

напомнят за собственото им стареене и ограничени 

материални и емоционални ресурси [85]. 

Хората с ниски нива на социална подкрепа е възможно да 

посрещнат по-негативно събитията в живота и при това с 

повече ежедневни неприятности, отколкото хората с 

високи нива на подкрепа. Някои лонгитюдни проучвания 

показват, че хората с ниска степен на социална подкрепа в 

по-голяма степен са изложени на риск от стресови 

преживявания. Установено е, че социалното подпомагане 
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не е значително свързано с преживяването на ежедневните 

неприятности [164]. 

D.W. Russell и C.E. Cutrona не намират доказателства, че 

социалната подкрепа има буфериращ ефект спрямо 

ежедневните неприятности и преживяването на депресия. 

Допълнителни анализи също показват, че социалното 

подпомагане не намалява въздействието на житейските 

събития. Социалната подкрепа очевидно има индиректен 

ефект върху връзката стрес-депресия чрез нейното 

влияние върху честотата на дневните неприятности. Тези 

данни показват липсата на доказателства за стрес-

буфериращи ефекти на социалното подпомагане не 

показват задължително, че то е свързано с процеса на 

справяне със стреса [164]. 

Други изследвания показват, че броят на стресиращите 

житейски събития, съобщавани от възрастните хора е 

предсказуем при влошаване на психичното 

функциониране и депресия. Преживяването на по-малки 

"дневни неприятности" от възрастните хора корелира 

отрицателно с физическото и психично здраве [85]. 

Средата като ресурс за справяне със стресорите в стара 

възраст. Ако здравето, самооценката, личностния опит са 

идентифицирани като личностни ресурси за справяне със 

стреса в старостта, то те не са единствените възможни. 

Други, които също имат важна роля в справянето със 

стреса, са [41]: 

 Образованието: има много силна връзка между 

образование и стратегии за справяне. По-високо 
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образованите индивиди имат по-малко 

възможности да използват интелектуално 

отхвърляне, седация, активно забравяне и др. 

 Социо-икономическия статус: образованието и 

социално-икономическия статус имат значително 

влияние върху старостта. По-ниското образование 

и неблагоприятния икономически статус могат да 

увеличат дезангажирането, желанието за 

сигурност и охолен живот, докато обратното 

/високото образование и добър икономически 

статус/ е свързано по-скоро с желанието за 

независимост и поддържането на социални връзки 

 Брачният статус: изборът за енергичен начин на 

живот е характерен по-скоро за женените мъже, в 

добро здраве, с добро образование и с висок 

професионален статус. Вдовството се свързва с 

намален интерес и отхвърляне на 

предизвикателствата, то също има въздействие 

върху възприетата ефикасност на справяне [41]. 

Полови различия при справянето със стреса. Фактори 

като заплашителна стойност на събитието и преоценката  

на стреса се детерминират от половите различия. Мъжете 

и жените не се справят със стреса по един и същ начин, 

дори и в ранните стадии на развитие. Според автори като 

A.J. Rose и K.D. Rudolph, стресорът може да повлияе по 

различен начин на мъжете и жените [157, 81]. Според 

L.K.Tamres и колеги, мъжете и жените често се различават 

по стиловете им на справяне. Мъжкото поведение 

обикновено е по-ориентирано  към използването на 

проблемно-фокусирано справяне, конфронтация или 
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отричане. Жените проявяват по-емоционални реакции 

спрямо проблемите и се очаква те да прекарват повече 

време в обсъждане и търсене на подкрепа от приятели или 

от семейството си [186]. 

В съответствие с тези резултати, S.J. Yeh и колеги 

посочват, че двата пола редовно действат в различни 

социални контексти, и затова са склонни да развиват 

различни реакции. Женските роли се определят от 

способността да се изпитват и съобщават собствените 

емоции на други хора, а също и да се съпреживяват 

чувствата на другите. Обратно, мъжките роли се 

определят от способността за потискане и контролиране 

на емоциите [203]. Т.Kirchner и колеги стигат до извода, 

че жените използват  избягването с много по-голяма 

честота [97]. 

A.J. Vingerhoets, G.L. Van Heck твърдят, че стратегиите на 

мъжете са по-инструментални и активни, с проблемно-

насочена ориентация [192]. В мета-анализ проучване, 

проведено от Tamres и колеги, обаче не са установени 

данни в подкрепа на тази идея. Те твърдят, че жените по-

често използват емоционално-фокусирано справяне, за да 

приспособят поведението си. Жените са по-склонни да 

използват стратегии, свързани с търсене на емоционална 

подкрепа и позитивна преоценка [186].  

Проучване прогнозира и потвърждава, че социалната 

подкрепа и/или подпомагане като стратегии за справяне 

със стреса ще намаляват с напредването на възрастта [47]. 

Въпреки това М. Meléndez опонира на тази констатация с 

позицията, че това понижаване има много селективен 
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характер. То засяга предимно по-общи или повърхностни 

контакти, докато най-близките и поддържащи отношения 

остават непокътнати с възрастта [125]. 

Като дискутират емоционално-насочените стратегии М. 

Melenez и колеги твърдят, че жените имат по-високи 

резултати по негативно фокусиране върху себе си. Те са 

със значително по-висока емоционална експресия. 

Използват повече религиозно справяне, както и избягване, 

търсене на социална подкрепа, отколкото мъжете [125]. 

Това е в съответствие с данните на L.K. Tamres които 

показват, че от началото на развитието във възрастността, 

някои от тези стратегии са типични при жените [186]. 

Проучването на М.Р. Mataud подкрепя тази теза, считайки, 

че за женския пол са характерни значително по-високи 

нива на емоционални стилове на справяне и ниски 

резултати на по-рационално и проблемно справяне в 

сравнение с мъжете [122]. 

Изследователите установяват и че половите разлики се 

дължат на различните ситуации, с които се сблъскват 

мъжете и жените. Жените възприемат като по-стресиращи 

събития, свързаните със семейството, докато мъжете 

възприемат като по-стресиращи събития, свързани с 

тяхната дейност и финанси. W.A. Patton, R.Goddard също 

подкрепят тази теза, докладвайки, че използването на 

дадена стратегия е свързано с нивото на стреса, който 

изпитва индивидът, както и с определени видове 

дейности, които за едни имат по-стресогенен характер, 

отколкото за други [138]. 
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По отношение на избягването, религиозното справяне и 

социалната подкрепа като стратегия за справяне със 

стреса проучване на M. Melenez и колеги установяват, че 

жените прибягват до бягство от проблемите по-често от 

мъжете, докато религиозното справяне се увеличава с 

възрастта и при жените, и при мъжете. Предполага се, че 

прилагането на тази стратегия в старостта е свързана с 

болест, страдание или чувство за превъзходство или 

приемственост между живота и смъртта. Социалната 

подкрепа, макар и с относително малка вариация, е 

характерна за жените в ранна и средна зрялост. С 

остаряването има тенденция към занижаване на 

социалната подкрепа при женския пол и завишаване при 

мъжкия. Това показва връзката между жизнен цикъл и 

социална мрежа. В хода на човешкото развитие, 

подкрепите и поддръжките от страна на другите  не са 

постоянни и търпят трансформации не само качествено, 

но количествено [125]. 

1.9. Удовлетвореността от живота като 

фактор за благополучие, успешно 

справяне и адаптация в стара възраст.   

Проблемът за удовлетвореността от живота е с дълга 

история в изследванията на социалната геронтология. В 

исторически план, успешното стареене е било дефинирано 

като добро здраве и дълголетие. Отскоро психолозите на 

развитието са били заинтересовани от когнитивното и 

емоционално функциониране, докато социолозите са 

фокусирани върху ролята на средата и социалната 

интеграция [56]. 
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Социална геронтология през последните години 

концептуализира различни понятия, свързани с 

благополучието, както и обобщени изследвания и 

резултати в процеса на стареене. Успешното стареене се 

определя като благополучие и адаптиране към 

предизвикателствата на по-късните години [56]. Често в 

психологическата литература понятието адаптация се 

използва с такива термини като «successful», «life 

satisfaction», «subjective well-being», «удовлетвореност от 

живота», «субективно благополучие» и други [4]. 

Концепциите за благополучието са свързани с 

положителни социални и физически резултати, като  

качество на семейните отношения, физическо здраве, 

степен на уврежданията и  процент на смъртност [68]. 

Много изследователи виждат връзка между напредването 

на възрастта и субективно намаляващото благополучие 

поради социални, физически и психологически загуби, 

които съпътстват прехода в трета възраст. Преживяването 

на основни жизнени събития и стресът от остаряването 

оказват силно въздействие върху удовлетвореността от 

живота при хората в стара възраст. Резултатите от 

научните изследвания предполагат, че връзката между 

възраст и субективно благополучие е слаба [49]. 

Удовлетвореност от живота е понятие, което често се 

използва за измерване на субективното благополучие при 

възрастните хора (60 и повече години) през последните 

десетилетия [147]. Освен него се приема, че ентусиазмът и 

щастието са трите измерения за субективно благополучие. 

Резултатите си противоречат. Спори се за това има ли 
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отрицателна връзка между удовлетвореност и възраст. 

Голяма част от изследванията сочат корелации от 0.02 до 

0.20. Много малка част от тях са били статистически 

значими. Значителна положителна връзка е била намерена 

между благополучие, здраве и доходи [49]. 

Удовлетвореността от живота се отнася към живота като 

цяло  и се смята, че отразява ретроспективен поглед на 

живота. Тя е определена като глобална оценка за 

собствения живот на индивида. Освен това, Veenhoven 

предполага, че удовлетворението от живота наподобява 

щастието. Според нея, удовлетворението от живота е 

разминаване между потенциалност и актуалност, т.е. 

разликата между възможностите за по-добър живот и 

самия добър живот [69]. 

Множество възрастни, доживяващи до стара възраст 

изпитват все  по-видимо безпокойство за качеството на 

живот - характеризиращо се с добро здраве и положително 

благополучие. Много полезен за изследване модел на 

успешното психологическо функциониране и „успешното 

остаряване‖ в напреднала и старческа възраст се 

осигурява от C.D. Ryff [165]. Тя определя шест критични 

измерения на положителното психологическо 

функциониране: (а) самоприемане – чувството за един 

добре изживян живот; (б) положителни отношения с 

другите (в)владеене на заобикалящата среда- състояние да 

се създаде среда, в която може личността да функционира 

успешно ; (г) автономия - имащи способността да се 

мисли и действа за себе си , когато е възможно;(д) цел в 

живота - като съществени причини за живеене и (е) 
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личностно израстване - стремеж към лично 

усъвършенстване и развитие [86]. 

Резултатите от проучване на D.L. Duay, V.C. Bryan 

показват, че успешното стареене включва: (а) ангажиране 

с другите; (б) справяне с промени; (в) и поддържане на 

физическо, психическо и финансово здраве. Първото 

откритие демонстрира важността на поддържането на 

тесни лични отношения и участие в социални дейности 

сред старите хора. Тази констатация съвпада с резултатите 

от няколко големи, емпирични изследвания, които 

открили значителното положително въздействие на 

социалното подпомагане върху дълголетието и здравето 

[64]. 

Два фактора, които допринасят за чувството на 

благополучие са удовлетвореност от живота (как хората 

оценяват начина, по който животът им се случва) и 

жизненост (чувства на щастие и енергия). Те са важни за 

разбирането на това как хората гледат на ситуациите и да 

се справят с неуспехите. Взети заедно, тези фактори 

улавят определен ангажимент с живот, който (в 

психологически план) характеризира преминаването им в 

по-късните етапи на процеса живот [56]. 

B. Neugarten застава зад позицията, че индивидът се 

стреми да избере този стил на остаряване, който в най-

голяма степен съответства на неговото личностно 

равновесие, потребности и интереси. Тя установява, че 

при едни стари хора активността е по-значима, отколкото 

при други. Високо интегрираните личности обикновено се 

приспособяват по-добре към старостта, независимо от 
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степента да активност, която те са притежавали по-рано. 

По-малко интегрираните демонстрират добра адаптация 

само при по-високо ниво на активност [133]. B. Neugarten 

и колеги предлагат пет дименсии за изследването на 

благополучието: те са структурирани така: изпитва 

удоволствие от дейностите си във всекидневния живот, 

гледа на своя живот като изпълнен с чувства и го приема 

решително такъв, какъвто е бил, чувства, че е успял в 

изпълнението на своите принципни цели, има позитивен 

поглед върху себе си, запазва добро настроение и 

оптимистична нагласа. Удовлетворението от живота е 

свързано с различни фактори, въпреки че не се изследва 

често по едно и също време [134]. Farquhar идентифицира 

няколко показатели, важни за качеството на живот при 

възрастните хора: здраве, способност за извършване на 

дейности във всекидневието, социални контакти и 

материални обстоятелства. Изследванията на 

удовлетворението при извадки на хора в стара възраст в 

Съединените щати, Китай и в Канада показа, че здравните 

проблеми и намалените способности за извършване 

всекидневни активности е допринесъл за ниска 

удовлетвореност от живота. Изследователите н едно 

шведско изследване (възраст 90 и повече, п = 105) 

намират, че доброто зрение, слух, способностите за 

всекидневни активности, усещането за здраве и 

независимост са важни предиктори за висока 

удовлетвореност от живота [88]. Установено е, че ниското 

удовлетворение от живота е свързано с напредването на 

възрастта. Намаляването на способностите за всекидневни 

дейности и увеличаването на здравословните проблеми са 

свързани с възрастта, особено сред хората на възраст 80 и 
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повече [144, 69]. Тези автори показват, че съществуват 

много доказателства, относно това, че факторите, 

свързани със здравето, функционалните способности и 

независимостта при индивидите, играят съществена роля в 

удовлетворението от живота. 

Изследванията при по-възрастни лица, изправени пред 

здравен упадък показва намаление в различни аспекти на 

благополучието [110, 94]. В свое проучване, A.A. Jonker и 

колеги установяват, че постоянният здравен упадък влияе 

на актуалното настроение и удовлетвореност от живота 

[93]. Доброто физическо здраве има безспорни 

приоритети в значението на различните области на живот 

и затова човек може да има значително влияние върху 

благополучието [58, 94]. 

Друга линия на научните изследвания във връзка с 

удовлетворението от живота на възрастните хора е 

относно загрижеността за социално-икономически 

фактори като финансовата ситуация, социална мрежа и 

социална подкрепа. Шведско изследване на възрастни 

хора над 80 години установява, че удовлетворението от 

приятели корелира позитивно с удовлетворението от 

живота [123, 69]. Установено е, че финансовите ресурси са 

важни за удовлетвореността от живота. Високите 

финансови ресурси, заедно със способностите за 

извършване на всекидневни дейности и високата социална 

подкрепа, са положително свързани с удовлетвореността 

от живота [123]. 

Фактори, свързани със здравето, способностите за 

извършване на дейности в ежедневието, социалните и 
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финансови ресурси, способността на човека да се справи с 

проблеми, свързани с влошаването на здравето са с 

доказана роля в възприемането на удовлетворението от 

живота. Самооценката е смятана за едно от измеренията 

на личността, отразяващи капацитета на даден индивид да 

се адаптира и да се справи с промените в живота. 

Високата самооценка, установена във финландско 

проучване (п = 300, на възраст 75-97 години), разкрива 

положителна връзка с удовлетворението от живота. 

Самооценката играе ролята на буфер при увеличаващите 

се здравословни проблеми при хората в напреднала и 

старческа възраст [69]. 

Резултатите от изследване на Fagerström и колеги 

показват, че повечето от хората, на възраст 60-89 години 

на възраст, в шест европейски страни са доволни от 

живота си. Въпреки това, участниците от Италия изявяват 

значително по-ниска средна степен на удовлетвореност от 

живота, отколкото изследваните от другите участващи 

страни. В тези случаи, когато хората не са доволни от 

живота си, те са имали и незадоволителни социални 

контакти; ниски финансови ресурси; влошено 

здравословно състояние и ниска самооценка, които 

налагат най-голям риск от ниска удовлетвореност от 

живота в извадките на проучваните държави. 

Констатациите на хора с по-ниско ниво на образование, 

по-ниски финансови ресурси, както и по-високо ниво на 

незадоволителни социални контакти в италианската 

извадка в сравнение с другите страни, показва по-ниска 

удовлетвореност от живота. Най-силно корелиращ с 

благополучието се оказва факторът финансови ресурси и 
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при шестте страни. Необходимо е благополучието да се 

разглежда като съвкупност множество фактори, както 

лични, така и за заобикалящата среда. Незадоволителни 

социални контакти, ниските финансови ресурси, 

възпрепятстваността от здравословни проблеми и ниската 

самооценка са най-силно свързани с ниската 

удовлетвореност от живота в проучените страни [69]. 

Връзката между развитието на възрастните хора, и по-

специално - генеративността и благополучието а предмет 

на множество изследвания. Генеративността се счита за 

значителен социално-личностен ресурс, допринасящ за 

личното и социалното благополучие, и качеството на 

живот. Емпирични доказателства установяват връзка 

между генеративността, удовлетвореността от живота и 

психологическото благополучие [22]. 

N. O'Rourke, S. Fraser провеждат изследвания, които 

намират връзка между семейното положение и 

благополучието. Женените индивиди имат по-високи нива 

на добро здраве, а след тях са необвързаните, овдовелите и 

най-накрая – разведените хора. Установява се, че 

семейните двойки разполагат с по-високи доходи, което 

също се отразява на нивото им на благополучие. 

Обяснението, че брачните индивиди се справят по-добре 

със стреса и имат по-високи нива на благополучие, се 

свързва с наличието на последователна социална 

подкрепа, която е предиктор за удовлетвореност от 

живота [136]. 

Начинът, по който индивидите оценяват качеството си на 

живот, е когнитивен аспект на психологичното 
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благополучие. Усещането за жизнена удовлетвореност е 

въз основа на когнитивното оценяване на емоционалните 

аспекти на живота. Емоционалното преживяване е в 

зависимост от когницията. Когнитивната теория за 

емоциите на R. Lazarus и S. Folkman постулира, че 

преживяването на емоции е зависимо от това как се 

оценява ситуацията, в която се намира индивидът [114]. 

Ако индивидът вижда стресът в негативна светлина, като 

застрашаващ или изтощаваш ресурсите, то вероятността 

за реагиране с негативни емоции е голяма (страх, гняв, 

депресивност, мъка и др.), а по-този начин справянето със 

стреса би било емоционално-фокусирано и ефективността 

му би била по-малка. Ако стресът се възприема в 

положителна светлина, като предизвикателство, 

индивидът би реагирал по-скоро със стратегии за 

справяне, насочени към решаването на проблема, което 

предполага по-голям успех, ефективен резултат и по-

високо благополучие [131]. 

Различни стратегии за справяне могат да имат различни 

ефекти върху  измеренията на благополучието. 

Индивидите, които се чувстват по-стари от своята 

хронологична възраст, изпитват по ниски нива на 

положителни емоции и по-високи на отрицателни, по-

ниска удовлетвореност от живота [197], ниска 

самоефикасност, в по-малка степен използват проблемно-

фокусирани стратегии за справяне [38]. Нагласата им към 

стареенето е по-негативна и песимистична, отколкото при 

тези, които се чувстват по-млади в сравнение с тяхната 

хронологична възраст [128]. 
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Според А.А Jonker и колеги ресурсите за справяне са 

важни предиктори за благополучие [94]. J.M. Tomas 

цитират изследване, проведено с помощта на структурно  

моделиране, в което се установява, че стресът влияе върху  

благополучието непряко чрез своите ефекти върху 

стратегиите за справяне [187]. 

Друга сфера, свързана с удовлетворението от живота на 

личността, включва благополучно разрешаване на 

"житейски задачи" и създаване и поддържане цели. Тези 

дейности са важна предпоставка за успешното стареене.  

N. Harlow и R.E. Cantor установяват, че участията в 

социални дейности е свързано с удовлетвореността от 

живота [86]. Целите са от особено значение за 

субективното благополучие. Удовлетворението от живота 

е в по-висока степен при индивиди, които се 

съсредоточават върху високи и постижими цели за 

разлика от индивиди, които се стремят към далечни и 

трудни за постигане цели [131]. Ключът към 

поддържането на удовлетвореност от живота в по-

напреднала възраст е гъвкавост и акомодация при 

определяне и постигане на цели [165]. Човек упорито се 

стреми да постигне определен резултат. Възрастните хора 

следва да преследват целите си с известна гъвкавост, така 

че ако ограниченията, свързани със старостта станат 

пречка за постигане на целите, могат да бъдат направени 

корекции, за да се избегнат увреждания. 

J. Brandstadter, D. Wentura, K. Rothermund правят 

разграничение между преследване на устойчиви и гъвкави 

цели на адаптиране, като последните са много по-
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подходящи за по възрастните хора. С тази перспектива, 

пътят към успешното стареене постигането на 

удовлетворяващи резултати от живота, както и избягване 

на фрустрациии и неуспехи, е в създаването и да 

преследването на гъвкави цели. В стара възраст все по- 

важен процес е избор на цели и регулирането на този 

избор. A. Freund, P.B. Baltes установяват, че гъвкавата цел 

и избор на живот са били свързани с удовлетвореността от 

живота, положителни емоции и липса на самота [80, 86]. 

Изводи по Глава 1. 
 

Много изследователи считат, че изучаването на 

всекидневните неприятности е перспективен подход за 

изучаване на стреса и справянето с него в стара възраст. 

Ежедневните неприятности по-силно корелират с 

измерването на адаптивните резултати, отколкото 

жизнените събития. Всекидневните проблеми се 

определят като раздразнителни, фрустриращи и 

дистресиращи изисквания и проблеми взаимоотношения, 

които забавят или възпрепятстват индивида всеки ден. 

Това могат да бъдат всекидневните неприятности, 

свързани със здравето, с финансите, с домакинството, 

всекидневните неприятности, свързани със социалната и 

заобикаляща среда. 

Стара възраст се характеризира с широк диапазон от 

стресори. Старият човек се явява обект на биологично 
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влошаване, социална изолация и икономическа 

депривация. 

Много изследователи считат, че старите хора могат 

ефективно да се справят с всекидневните проблеми. За 

благополучното справяне са необходими ресурси като 

здраве, положителна вяра, способност за вземане на 

решения и социални умения. 

Резултатите от изследването на стратегиите за справяне 

със стреса сред старите хора са противоречиви, но 

съществува тенденция за сближаване на възгледите на 

изследователите за това, че хората в късна зряла възраст 

са по-склонни да използват емоционално насочени 

стратегии за справяне с всекидневния стрес. 

Повечето изследователи са на мнение, че възрастта 

негативно корелира с проблемно насочените стратегии, т.е 

повечето стари хора използват по-малко активни 

стратегии за справяне, когато се сблъскват със стресови 

ситуации. Те са по-склонни да се опират на когнитивния 

подход (положителна преоценка), дистанциране и бягство-

избягване и за тях е по-малко вероятно да използват 

поведенчески процесуални подходи като търсене на 

социална поддръжка, планомерно разрешаване на 

проблемите и конфронтация.  

Начините и средствата за справяне не дават, на свой ред, 

отговор на въпроса дали преодоляват старите хора 

трудностите и проблемите успешно и благополучно. 

Някои изследователи твърдят, че с увеличаването на 

възрастта се понижава удовлетвореността от живота. 
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Други обаче, намират доказателства за това, че 

независимо от проблемите, които имат старите хора, те са 

способни да ги преодолеят и така да преживяват високи 

нива на благополучие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ, ДИЗАЙН И 

МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА 

ВСЕКИДНЕВНИТЕ НЕПРИЯТНОСТИ, 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ЖИВОТА И 

СТРАТЕГИИТЕ ЗА СПРАВЯНЕ 
 

Етапи на изследването. Изучването на всекидневните 

неприятности, стратегиите за справяне с тях, 

удовлетвореността от живота се проведе на два етапа: 

Първият етап бе посветен на процедурите за адаптация и 

стандартизация на методиките за изследване за български 

условия сред хората в напреднала възраст (60-74 години) 

и хората в старческа възраст (75-94 години). Също така и 

беше важно и да се провери дали съществуват 

статистически значими различия по факторите „пол―, 

„възраст― и условия на живеене―. 

На втория етап бе проведена качествена и количествена 

оценка на взаимовръзката между всекидневните 

неприятности, стратегиите за справяне с неприятностите и 

удовлетвореността от живота. 

Обект на изследване се явяват всекидневните 

неприятности по време на стареенето.  

Предмет на изследването са всекидневните неприятности 

и тяхната взаимовръзка със стратегиите за справяне и 

удовлетвореността от живота в периода на стареене в 

България.  
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Целта на настоящето изследване е да се разкрият 

спецификите на съотношението на показателите на 

всекидневни неприятности, стратегии за справяне и 

удовлетвореност от живота при хората от трета възраст в 

България. 

Изхождайки от целите на изследването, бяха 

формулирани следните задачи: 

1. Да се изучат особеностите на всекидневните 

неприятности и да се обособят най-

разпространените всекидневни неприятности при 

хората в стара възраст; 

2. Да се анализират копинг-стратегиите при хората 

от стара възраст; 

3. Де се съотнесат видовете всекидневни 

неприятности и използваните за тях стратегии за 

справяне; 

4. Да се определи ролята на факторите „възраст―, 

„пол― и „условия на живеене― в преживяването на 

всекидневни неприятности от хората в трета 

възраст, а също така и спецификите на 

използваните от тях стратегии за справяне. 

5. Да се разкрие съотношението на показателите 

„всекидневни неприятности― и „удовлетвореност 

от живота― по време на стареенето. 

6. Да се формира емпиричен модел за съотношението 

на показателите за всекидневни неприятности, 

копинг стратегии и удовлетвореност от живота 

при хората в трета възраст. 
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Въз основа на проведения теоретичен анализ бях 

формулирани следните хипотези: 

1. Съществува положителна взаимовръзка между 

всекидневните неприятности и емоционално 

насочените стратегии за справяне; отрицателна 

взаимовръзка между неприятностите и проблемно 

насочените стратегии. 

2. Използването на стратегии за справяне при хората 

в стара възраст е диференцирано и е в зависимост 

от характера на всекидневните неприятности. 

Хората са по-склонни да използват емоционално 

насочени стратегии, когато те преживяват 

неприятности със здравето или с финансите и 

проблемно насочени стратегии, когато преживяват 

неприятности, свързани със средата. 

3. Ние предположихме, че съществува взаимовръзка 

между стратегиите за справяне и удовлетвореност 

от живота. Предпочитанието на емоционално 

насочени стратегии може да бъде причина за по-

ниска удовлетвореност от живота, а използването 

(или предпочитанието) на проблемно насочени 

стратегии да доведе до увеличаването й. 

Дизайн и процедура на емпиричното изследване. 

Изследването се проведе в пенсионерски клубове и 

домове за стари хора с официалното разрешение на 

ръководителите на тези институции, кметове и 

ръководители на пенсионерски клубове в Пловдивска и 

Софийска област. В изследването взеха участие 

психически здрави хора (съответната информация беше 
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дадена от психолозите и социалните работници, работещи 

в тези учреждения). На всеки участник в изследването 

беше предложен батерия от тестове и анкета. След 

подробно разяснение на целите на изследването и 

инструкциите за попълването на тестовете, участниците 

имаха възможността да изразяват своето отношение към 

методиките, отнасящи се до всекидневните неприятности, 

стратегиите за справяне и удовлетвореността от живота. 

Възрастните хора, които имаха проблеми със зрението, 

попълниха своите тестове с помощта на човек, който ги 

интервюираше по всяко едно твърдение и възможните 

отговори. Когато давахме методиките, винаги 

подчертавахме, че резултатите от тях ще се използват 

само и единствено с научни и изследователски цели. 

По време на изследването възникваха много трудности 

при събирането на данните. Една част от изследваните 

лица съобщаваха, че им е трудно да се справят с 

попълването на методиките, тъй като никога преди това не 

са правили подобно нещо или нямат необходимото 

образование, или не умеят да четат, за да попълнят 

самостоятелно тестовете. 

Още едно препятствие по време на изследването бе това, 

че част от изследваните лица съобщаваха за проблеми със 

зрението и сърдечно-съдови проблеми, а също така и за 

захарен диабет и всички тези заболявания им пречат да 

попълнят методиките на изследването. Тези хора са 

основно в старческа възраст и бяха изключени от общия 

брой изследвани лица. 
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Основни променливи. Основни променливи в 

изследването са „всекидневни неприятности―, стратегии 

за справяне със стреса―, „удовлетвореност от живота―. 

Основните независими променливи са „пол―, „възраст― и 

„условия на живеене―.  

Извадка. Изследваните лица в проучването са 720 човека 

на възраст 60-94 години. Данните бяха събирани в 

продължение на 14 месеца. 

Демографски данни на изследваните лица: 

• 64,6% са жени, а 35,1% - мъже. 

• 49,2% - хора в напреднала възраст (от 60 до 74 години), 

49,4% - старческа възраст (от 75 до 94 години) 

• 19,3% живеят със своите деца и внуци, 33,6% живеят 

сами, и 46,8% живеят в домове за стари хора. 

Теоретичен проблем. 

Резултатите от изследванията в областта на всекидневните 

неприятности и стратегиите за справяне със стреса сред 

старите хора са противоречиви, но съществува тенденция 

за сближаване на възгледите на изследователите за това, 

че хората в късна зряла възраст са по-склонни да 

използват емоционално насочени стратегии, отколкото 

проблемно насочени стратегии за справяне с 

всекидневния стрес, когато те изпитват високи нива на 

стрес. 
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Някои изследователи твърдят, че с увеличаване на 

възрастта се понижава удовлетвореността от живота. Но 

други намиран доказателства за това, че независимо какви 

проблеми имат възрастните хора, те са способни да ги 

преодолеят  и по този начин да изпитат високи нива на 

удовлетвореност от живота. 

Гореописаната теоретична формулировка предполага 

изучаване на спецификите на взаимовръзките на 

гореспоменатите параметри (всекидневни неприятности – 

стратегии за справяне с тях – удовлетвореност от живота), 

които стоят в основата на нашето емпирично изследване. 

Методики. За разрешаването на  поставените задачи бяха 

използвани следните методи. 

2.2.1. Анкета за социално-демографичните данни на 

изследваните лица. Това е структуриран въпросник, чрез 

който бяха събрани сведения за възрастта, пола и 

условията на живеене (живее с роднини, живее сам, живее 

в дом за стари хора) 

2.2.2. Методика за измерването на всекидневните 

неприятности измерени
1
. Всекидневните неприятности и 

тяхната честота определяме с помощта на методиката 

Hassles Scale - Elderly form (HS-E) [191].  Тази методика е 

предназначена за хора от третата възраст. Съдържа 64 

                                                           
1
 По-подробна информация за стандартизирането на методиката 

може да се намери в статията: Бабакова Л.В. Начална адаптация 

и стандартизация на методика, измерваща всекидневните 

неприятности при старите хора // Докторантски изследвания – 

Пловдив: УИ«Паисий Хилендарски». - 2014. – С.73-87 
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айтема. Целта на методиката е да установи всекидневните 

неприятности, с които старите хора се сблъскват в 

последния месец. Всяка неприятност се измерва в 

тримерна скала – от 0 до 2. Честотата на всекидневните 

неприятности се явява сумата от всички всекидневни 

неприятности, с които са се сблъскали старите хора 

напоследък. За български вариант бяха обособени 5 скали: 

 Финансови неприятности – 9 пунктов. Скалата 

варира в диапазона 0-18 точки; 

 Неприятности, свързани със здравето – 10 айтема. 

Скалата варира в диапазона 0-20 точки; 

 Неприятности, свързани със социалната среда – 13 

айтема. Скалата варира в диапазона 0 -26 точки; 

 Неприятности, свързани със заобикалящата среда 

– 13 айтема. Скалата варира в диапазона 0-26 

точки. 

 Неприятности, свързани с почивката и 

домакинството – 9 айтема. Скалата варира в 

диапазона 0-18 точки. 

2.2.3. Методика за измерването на  копинг-стратегиите – 

The Ways of Coping  Questionnaire / WOCQ / [77, 

79]
2
.време на адаптацията на методиката за извадка от 

стари хора в България бяха обособени 7 скали:  

                                                           
2
 По-подробна информация за стандартизирането на методиката 

може да се намери в статията: Бабакова Л. Начална адаптация 

на методиката на Р.Лазарус за измерване на стратегиите за 

справяне със стреса сред старите хора. // Сборник статии от 

студентски научен форум «Образование, подходи, технологии» 

– Пловдив: УИ «Паисий Хилендарски» - 2013. – С. 58 – 65. 
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 Безразлично отношение. В основата на тази скала 

стоят твърдения, които се отнасят към скалите 

„Самоконтрол― и „Дистанциране―. От една страна, 

нашата скала съдържа елементи, които са 

насочени към понижаване на значимостта на 

ситуацията и бягство, но в скалата влизат също 

въпроси, които се отнасят до дистанциране или 

косвено участие в ситуацията. От друга страна, 

скалата съдържа елементи на емоционална 

регулация и редуциране на влиянието на 

емоциите, без да се прибягва към пряко 

взаимодействие с проблема. Може да се 

предположи, че цялостно тази скала има смислова 

ориентация на временно отдръпване от ситуацията 

или проблемите и на запазване на 

самообладанието, но без конкретни действия по 

решаването на проблема. Тази скала съдържа 7 

айтема. Оценката на скалата варира в диапазона 0-

21 точки. 

 Дистанциране. Тази скала съдържа твърдения от 

три скали на оригиналната методика: „Бягство-

избягване―, „Дистанциране― и „самоконтрол―. 

Тази скала съдържа твърдения, чиято семантика е 

насочена на временно бягство от проблема и 

забравяне. Тя изразява и съдържа пасивни 

действия от страна на индивида, когато взима 

решение по даден проблем. Тази скала съдържа 7 

айтема. Оценката по скалата варира в диапазона 0-

21 точки. 

 Конфронтационен копинг – тази скала съдържа 

твърдения от скалата „Конфронтационен копинг― 
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и „Бягство-избягване― от авторската методика. От 

една страна, семантиката на някои айтеми 

изразяват значения на когнитивни и поведенчески 

действия по регулирането на ситуациите, които 

имат асертивни, агресивни и рисковани ефекти. От 

друга страна, тази скала съдържа семантични 

твърдения, ориентирани на емоционална 

експресия. А от трета страна, тук попадат и някои 

твърдения от скала „Бягство-избягване―, които се 

интерпретитат от българските пенсионери като 

действия, които биха били предпоставка за 

възникване на конфликти или обратимост на 

събитията). Тази скала съдържа 8 айтема. 

Оценката по скалата варира в диапазона 0-24 

точки. 

 Активен копинг – преобладаващата част от 

твърденията в скалата са от скалата „Планирано 

решаване на проблема% от оригиналната 

методика, но в структурата на нашата скала също 

влиза и един айтем от скала „Конфронтация― и 

един от скала „Положителна преоценка―. 

Останалите айтеми са свързани с целенасочено 

мислене и задълбочен анализ на възможността за 

справяне с трудната ситуация, като се разглеждат 

и ресурсите на индивида, а също и неговия опит. 

Ако разгледаме семантичната основа на всички 

тези твърдения, то ще бъдат открити действия и 

преднамерена дейност с постигане на резултата: 

напр., глаголите „съсредоточавам―, „слонявам―, 

„изразявам― и др. Именно това се оказа 

предпоставка за обозначаването на тази скала като 



114 
 

„активен копинг―. Тя съдържа 6 айтема. Оценката 

по скалата варира в диапазона 0-18 точки. 

 Самокритичност. Тази скала съдържа всички 

елементи от скалата „поемане на отговорност― от 

оригиналната скала. Но тук се появява още едно 

твърдение ―Променям нещо в себе си―. 

Семантиката на всички твърдения е ориентирана 

към самокритичност, чувство за вина или 

признаване на своята роля за възникването на 

проблема. Лексемите „критикувам―, „извинявам 

се― са свързани с установяването и признаването 

на своите грешки или отговорност за това, което се 

случва. Тази скала съдържа 5 айтема. Оценката по 

скалата варира в диапазона 0-15 точки. 

 Положителна преоценка. Тази скала съдържа 

елементи от скалата „Позитивна преоценка―. 

Скалата съдържа твърдения, чиято семантика е 

ориентирана на позитивния поглед върху 

реалността и по-философска интерпретация на 

проблема. Тази скала съдържа 5 айтема. Оценките 

по скалата варират от 0 до 18 точки. 

 Социална подкрепа. Твърденията от тази скала 

семантически съдържа начините за 

взаимодействие с другите хора, които могат да 

окажат емоционална или инструментална 

подкрепа, взаиморазбиране и емпатия. С помощта 

на социалната подкрепа значителна част от 

старите хора очакват да получат и друга гледна 

точка на проблема, а това може да им помогне да 

го разрешат, благодарение на подкрепата на 
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другите. Тази скала съдържа 4 айтема. Оценката на 

скалата варира в диапазона 0-12 точки. 

2.2.4. Методика за измерването на индекса на 

удовлетвореността от живота - Life Satisfaction Index – A 

(LSI-A) [134]. Методиката е предназначена за 

установяването на нивото на удовлетвореност от живота 

сред хората в стара възраст. Тя съдържа20 айтема, 

разделени на 5 фактори: интерес към живота като 

противоположност на апатията; решителност, 

целеустременост, последователност в постигането на 

житейските цели; съгласуваност между поставените и 

реално постигнатите цели; положителна оценка на 

собствените качества и постъпки; общо фон на 

настроението. Твърденията се оценяват в тримерна скала 

от 0 до 2. 

Life Satisfaction Index–A (LSI-A) (индекс на 

удовлетвореността от живота) – това е методика, 

разработена през 1960 година от B. Neugarten и нейни 

колеги [134]. Целта на тези изследователи е да определят 

и разработят проверен и надежден инструмент за 

изучаването на психологическото благополучие сред 

старите хора. Предимството на тази методика е в нейната 

кратка и ясна структура (20 айтема). Тази методика се е 

реализирала успешно и е станала достъпна в страни като 

Китай, Турция, Чили [50, 172, 149]. С помощта на този 

индекс изследователите откриват различни взаимовръзки 

между удовлетвореност от живота и различни параметри: 

физическо здраве, социално-икономически статус, 

социално взаимодействие и др. [193]. 
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Едно от основните условия за стандартизацията на 

методиката беше проверка на нейната структура и 

надеждност при старите хора в България. Ние помолихме 

участниците при апробацията на въпросника да отбележат 

своето отношение към всяко твърдение, т.е съгласни ли са 

с него или не. Ние също помолихме участниците да дадат 

данни за своята възраст, пол, образование, семейно 

положение, местоживеене и хоби. Повечето стари хора, 

които умеят да четат, попълниха теста за 8-10 минути. 

Другите възрастни, които имаха проблеми със зрението, 

отговаряха устно на твърденията (около 20 минути). За да 

се установи вътрешната валидност на методиката за 

измерване на удовлетвореността от живота, ние 

използвахме критерия Алфа на Кронбах. За 

установяването на факторите на методиката, проведохме 

експлораторен факторен анализ, Component principal и 

основен критерии КайзерМайера-Олин и критерия на 

Бартлет. За определянето на броя фактори, ние 

използвахме метода Varimax за установяване на теглата на 

факторите. За да се провери нормалността на емпиричното 

разпределение на методиката за удовлетвореност от 

живота, ние избрахме критерия на Колмогоров-Смирнов, 

който позволява да се оцени вероятността на нормалното 

разпределение. В нашия случай р= 0,62 (степените на 

свобода = 695), което потвърждава, че скалата за жизнена 

удовлетвореност е нормално разпределена и позволява да 

се изпълнят следващите етапи на валидизация. Средното 

значение по общата скала е 19,49, а стандартното 

отклонение - 7.804. Въз основа на значението на  алфа на 

Кронбах при изтриването на айтема от скалата бяха 

изключени два айтема. Така алфа на Кронбах се увеличи 
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до 0,802. Този индекс за надеждност се счита за 

достатъчно висок, за да се използва методиката в 

изследването на нивото на жизнена удовлетвореност при 

старите хора в България. 

За да се определи структурата на LSI-А за български 

условия за хората в трета възраст ние направихме 

факторен анализ. Ние проверихме дали методиката е 

пригодена за факторен анализ и за постигането на тази 

цел, ние използвахме критерия  (КМО = 0,820 и тест на 

Бартлет (X 
2
 (190) = 2620,461; р = 0,000)).За да проверим 

факторизацията на методиката за удовлетвореност от 

живота (18 айтема) ние използвахме метода на основните 

компоненти, Variмах въртене. Експлораторният факторен 

анализ позволи да се обособят 4 фактора, но общата 

обяснителна дисперсия не ни позволи да направим извода 

за надеждността от използването на оценките по 

отделните скали. Така, беше взето решение в работата да 

се използва само общия показател за удовлетвореност от 

живота. Тази скала съдържа 18 айтема. Възможният 

максимум е 36 точки. 

Методи за анализ на данните. Данните бяха обработени с 

помощта на статистическа програма SPSS 19.0. Ние 

използвахме описателни и статистически методи. 

 Описателна статистика за анализ на средните; 

 Анализ на надеждността на методиките (алфа на 

Кронбах); 

 Многофакторен анализ за определянето на 

структурата на методиките; 
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 Еднофакторен дисперсионен анализ за 

установяване на ролите на факторите  «възраст», 

«пол», «условия на живеене» в преживяването на 

всекидневните неприятности, използването на 

стратегии за справяне със стреса, удовлетвореност 

от живота; 

 Стъпков регресионен анализ за установяване на 

значимите връзки между всекидневните 

неприятности, копинг стратегиите и 

удовлетвореността от живота.  
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ НА ВСЕКИДНЕВНИТЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ, СТРАТЕГИИТЕ ЗА 

СПРАВЯНЕ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ПРИ 

СТАРИТЕ ХОРА 

3.1. Анализ на нивото на всекидневните 

неприятности в стара възраст. 

 

Обща характеристика на всекидневните неприятности в 

стара възраст. На табл.1 се вижда, че най-високо ниво на 

всекидневни неприятности достига 114. Средният 

показател – 46,30, което показва средно ниво на 

преживянето на неприятности. Подобни тенденции се 

наблюдават по показателите „Финансови неприятности― и 

„Неприятности със здравето―. Може да се предположи, че 

финансовите неприятности и неприятностите със здравето 

са най-разпространените сред старите хора в България.  

Значително по-малко изразени са показателите по скала 

„Социални неприятности―, „Неприятности, предизвикани 

от заобикалящата среда― и „Неприятности, свързани с 

домакинството и почивката―. Може да се предположи, че 

неприятностите, свързани с почивката и домакинството 

правят в най-малка степен уязвими възрастните хора в 

сравнение с неприятностите, свързани със здравето или с 

финансите при българските пенсионери. 

Таблица 1. Показатели на нивото на всекидневните 

неприятности 
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Влияние на демографските фактори върху всекидневните 

неприятности 

Фактор «пол». Сравнителният анализ на всекидневните 

неприятности при мъжете и жените в нашата извадка 

показва (табл.2), че жените изпитват по-високи нива на 

всекидневни неприятности в сравнение с мъжете. Жените 

са докладвали по-високи нива на неприятности, свързани 

със здравето, с финансите и с домакинството, отколкото 

мъжете. Мъжете изпитват по-високи нива на 

неприятности, свързани със заобикалящата среда.  

 

Таблица 2. Сравнителен анализ на показателите на 

всекидневни неприятности по фактор «пол».  

 пол N М σ 

t-

критерий 

на 

Стюдент 

P 

 N Min Max M ϭ 

Общо ниво 695 0 114,00 46,30 19,97 

Финансови 

неприятности 
695 0 18,00 8,17 5,52 

Неприятности 

със здравето 
695 0 20,00 10,64 4,54 

Социални 

неприятности 
695 0 25,00 9,74 5,50 

Заобикаляща 

среда 
695 0 24,00 8,94 4,83 

Почивка/ 

домакинство 
695 0 17,00 4,90 3,71 
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Общо ниво на 

неприятности 

мъже 241 42,16 19,53 
-4,015 0,00 

жени 453 48,49 19,90 

Финансови 

неприятности 

мъже 241 6,71 5,07 
-5,134 0,00 

жени 453 8,93 5,59 

Неприятности 

със здравето 

мъже 241 9,71 4,54 
-3,959 0,00 

жени 453 11,13 4,46 

Неприятности, 

свързани със 

социалната 

среда 

мъже 241 9,42 5,64 

-1,068 0,28 
жени 453 9,89 5,43 

Неприятности, 

свързани със 

заобикалящата 

среда 

мъже 241 8,50 4,87 

-1,783 0,05 
жени 453 9,18 4,80 

Неприятности с 

домакинството/

почивката 

 

мъже 241 4,21 3,40 

-3,596 0,00 
жени 453 5,27 3,82 

 

Еднофакторният дисперсионен анализ показва 

статитически значими различия по фактор «пол» 

F(3307,354) = 16,117; р <0,000. На рисунка 4 по-долу е 

видно, че жените изпитват всекидневни неприятности в 

по-голяма степен. 
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Рисунка 4. Дисперсионен анализ по скала «Общо ниво на 

неприятностите» и фактор «пол». 

В настоящето проучване по-високите нива на изпитани 

всекидневни неприятности при жените могат да бъдат в 

резултат от взаимодействието на различни психо-

социални фактори като например по-висока преоценка на 

отделните неприятности като стресови и хронични, 

естеството на начините за справяне или отсъствието на 

буфериращата стреса функция на социалната подкрепа. 

Голяма част от жените се използват множество роли, 

които предполагат или предопределят различни набори от 

отговорности. Наличието на отговорности е в основата на 

експозиция или уязвимост от по-високите нива на стрес и 

дистрес при женския пол. Като друга възможна причина 

за по-високите честоти на всекидневни неприятности сред 

възрастните жени може да бъде изтъкната 

неравномерността в разпределението на задачите и 

ангажиментите, свързани с бита и домакинството. Голяма 

част от жените отчитат, че все по-трудно успяват сами да 
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извършват дейности, свързани с домакинството, които 

преди са извършвали с по-малко усилия. В резултат на 

това при жените е налице по-висок риск на заболеваемост 

и болести. Освен това, интензивността на натоварванията 

при жените в късна зряла възраст е значително по-висок, 

отколкото при мъжете. Днес жените изпълняват редица 

функции: работят, занимават се със семейството, 

възпитават деца и внуци. Заради тези натоварвания 

жените не винаги са устойчиви към стрес и възприемат 

внсекидневните неприятности като по-стресови и трудни 

за справяне. Също определено влияние могат да окажат 

физиологическите особености и промени, свързани с 

периода на менопаузата. 

Тук също трябва да се отбележи, че много жени в 

България съобщават, че другите хора са зависими от 

тяхната емоционална подкрепа: техните социални 

отношения често се явяват източник на стрес. Заради 

влошаването на здравето възрастните жени не винаги 

успяват да удовлетворят потребностите на другите, а това 

има отрицателни последствия за тяхната самооценка. В 

този смисъл, нашите резултати съвпадат с тези на M. 

Pinquart, S.Sorensen, които откриват, че жените в стара 

възраст се характеризират с по-ниско ниво на 

удовлетвореност от живота, отколкото при мъжете. 

Тяхното обяснение е, че жените имат повече заболявания 

или често се сблъскват с проблеми като инвалидност, 

които са препятствие за тях, за да се справят с 

неприятности, проблеми и предизвикателства в живота 

[146]. 
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По отношение на мъжете, ако бъде приета констатацията 

на C. Aldwin, D.F.Gilmer, че мъжете в зряла възраст 

изпитват висока честота на всекидневни неприятности, 

свързани с работната и професионална среда, то в стара 

възраст подобни напрежения постепенно загубват своята 

значимост и в определена степен може да бъде отчетено, 

че мъжете след пенсионирането си ще изпитват по-ниска 

честота на всекидневни неприятности [24]. 

Фактор «възраст». Сравнителният анализ на 

всекидневните неприятности в различните периоди на 

стареене позволява да се изяви възрастова вариативност 

на дадените параметри (табл. 3). Получените данни 

свидетелстват ца това, че с възрастта интензивността на 

преживяването на всекидневни неприятности се 

понижава.  

Таблица 3. Сравнителен анализ на показателите на 

всекидневни неприятности по фактор «възраст». 

 възраст N М σ 

t-критерий 

на 

Стюдент 

Р 

Общо ниво на 

неприятностите 

напреднала* 343 47,62 20,62 

1,84 0,07 

старческа** 344 44,83 19,04 

* 60-74 години 

** 75-94 години 
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Фактор «условия на живеене». Сравнителният анализ на 

всекидневните неприятности в зависимост от условията на 

живеене показва (табл. 4), че старите хора, които живеят 

със своите роднини, изпитват по-високи нива на 

всекидневни неприятности, отколкото хората, живеещи в 

домове за стари хора. 

Таблица 4. Сравнителен анализ на всекидневните 

неприятности по фактор «условия на живеене». 

 
Условия на 

живеене 
N М σ 

t-критерий 

на 

Стюдент 

Р 

Общо ниво на 

неприятностит

е 

С деца и 

внуци 
127 54,03 20,26 

4,63 0,00 

Дом за 

стари хора 
333 44,15 20,57 

 

Дисперсионният анализ на всекидневните неприятности 

по фактор «условия на живеене» (рис. 5) показва значими 

различия: F(3496,793) = 12,303; р <0,000. Тези, които 

живеят със своите деца и внуци, изпитват повече 

всекидневни неприятности, отколкото тези, които живеят 

в дом за стари хора или сами.  

Една от вероятните причини за по-интензивните 

преживявания на всекидневни неприятности от старите 

хора, които живеят със своите роднини, са разногласията 

или различията в гледните точки между поколенията. 
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Значителна част от изследваните лица съобщават, че 

разминаванията в подходите и мненията и трудностите в 

постигането на съвместно решение по проблема често 

предизвиква конфликти с по-младите близки.  

 

Рис.5. Дисперсионен анализ по скала „общо ниво на 

неприятности― по фактор „условия на живеене― 

Като друга причина за сблъсъка с ежедневни 

неприятности сред по-старите хора, живеещи със своите 

близки често беше посочвано разногласията по финансови 

или други битови въпроси. Голяма част от възрастните 

хора съобщават, че или са принудени да споделят своите 

парични ресурси с другите членове от семейството, заради 

което те не съумяват да покрият свои нужди, или те са 

принудени да приемат такива от своите близки, в резултат 

на което тяхната автономия  и независимост е засегната, 

което на свой ред ги прави уязвими. 

Като трета причина за по-високата степен на всекидневни 

стресове сред старите хора, живеещи заедно със своите 

членове от семейството, може да бъде изтъкната 

трудностите около полагането на грижи за друг член от 
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семейството или полагането на грижи за самия възрастен 

индивид от по-младите членове на семейството. Много 

често възрастните респонденти съобщават, че са 

загрижени за здравето или липсата на работа на своите 

деца или внуци. Притесненията около другите близки на 

свой ред са причина за други всекидневни проблеми, най-

често свързани със здравословни проблеми или липсата на 

почивка, когато възрастният човек се принуждава да се 

включва активно в разрешаването или преодоляването на 

проблемите на своите по-млади близки хора. 

Многофакторният дисперсионен анализ на всекидневните 

проблеми по факторите „пол―, „възраст―, „условия на 

живеене― показва (рис. 6), че жените, живеещи с деца 

и/или внуци са по-изтощени от всекидневните 

неприятности, отколкото мъжете, живеещи в домове за 

стари хора: F (2867,621)= 7,894; р <0,001. 

 

Рисунка 6. Многофакторен дисперсионен анализ по скала 

«общо ниво на неприятностите» и факторите «условия на 

живеене» и «пол». 

Голяма част от жените, живеещи със своите по-млади 

членове от семейството, се оказват в значително по-
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голяма степен натоварени с всекидневни неприятности, 

отколкото мъжете. Често те се занимават и ангажират с 

извършването и изпълнението на домакинската дейност и 

полагането на грижи за своите по-малки наследници 

/внуци и правнуци/ или брачни партньори. Хората, 

обитаващи старчески домове, рядко съобщават за 

трудности от подобен характер. Домакинската дейност в 

подобни институции е сведена до минимум сред старите 

хора, поради наличието на подходящ персонал, 

изпълняващ тези функции. Вероятно хората, живеещи в 

институциите, са и в по-малка степен натоварени около 

проблемите на своите роднини, тъй като нямат 

възможност непрекъснато да бъдат в течение или да се 

„синхронизират‖ с грижите и притесненията на техните 

членове от семейството. 

Статистически значими различия между общото ниво на 

неприятностите по факторите «възраст» F(3727,600) = 

3,373; p = 0,067; «пол и възраст» F(3303,569) = 3,28; p = 

0,082; F(1681,490) = 0,962; p = 0,428; «възраст и условия 

на живеене» F(2774,041) = 1,388; p = 0,250 не бяха 

намерени. 

Диференциалният анализ на всекидневните неприятности 

през периода на стареене е следващият етап на анализ на 

ролята на факторите „пол―, „възраст― и „условия на 

живеене „и отделните видове всекидневни неприятности 

през старостта. 

Финансови неприятности. Между пол и финансовите 

неприятности бяха открити статистически значими 

различия: F (1310,369) = 26,356; р <0,000. Жените 
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изпитват по-високи нива на всекидневни неприятности, 

свързани с финансите, отколкото мъжете (рис. 7, средните 

значения са представени на табл. 5). 

Таблица 5. Характеристики на нивото на показателя 

«Финансови неприятности» по възраст, пол и условия на 

живеене. 

Фактор Подгрупи N М σ 
t-критерий 

на Стюдент 
Р 

Възраст 

напреднала 343 8,73 5,34 

2,71 0,01 

стара 344 7,59 5,64 

Пол 

мъже 241 6,71 5,07 

-5,134 0,00 

жени 453 8,93 5,59 

Условия на 

живеене 

С деца и внуци 127 10,24 5,11 

4,59 0,01 
Дом за стари 

хора 
333 7,53 5,84 
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Рисунка 7. Дисперсионен анализ по скала «финансови 

неприятности» и фактор «пол» 

Финансовите неприятности се оказват по-добри 

предиктори за нестабилност и влошено благополучие при 

възрастните жени. Повечето жени, които са получавали 

по-ниски доходи н периода преди пенсиониране, са често 

и по-лошо осигурени. Може да се предположи, че по-

голямата част от възрастните жени, които се ангажират с 

всекидневни дейности, свързани с домакинството 

/пазаруване/, имат повече нужди от финансови средства. 

Финансовите липси са основен източник на стрес за 

старите жени. Болшинството жени по време на 

изследването съобщаваха, че живеят под прага на 

бедността, че пенсиите им не достигат за купуване на 

лекарства и храна. Трудностите за купуване и набавяне на 

необходимото е основна причина жените, и особено 

самотните и разведените, да изпитват безпокойство за 

оцеляването си. Не малка част от тях са принудени да 

разчитат на материални и парични ресурси от своите деца, 

а това на свой ред е причина за подкопаване и дисбаланс 

на техния контрол върху събитията и автономия. Не малка 

част от възрастните жени съобщават, че им се налага да 

споделят своите финансови ресурси с членовете от 

семейството,  поради безработица или оскъдни доходи на 

някои от тях. 

Сравнителният анализ на възрастовата вариативност 

показва (F (1516,291) = 7,348; р = 0,007), че хората в 

напреднала възраст(60-74) са по-уязвими на всекидневни 

финансови неприятности в сравнение с хората над 75 
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години (рис.8, средните значения са представени на 

табл.5.)  

Един от най-често срещаните неприятности, свързани с 

прехода на пенсиониране /хората в напреднала възраст/, е 

драстичното понижаване на доходите. Повечето индивиди 

над 65 години изпитват значително безпокойство  при 

разпределението на доходите си, когато се пенсионират. 

 

Рисунка 8. Дисперсионен анализ по скала „финансови 

неприятности и фактор възраст 

Хората, които разчитат само на своите доходи, са 

застрашени в по-голяма степен, отколкото тези, които 

споделят паричните си ресурси с други носители на 

доходи в семейството / съпруг, деца и пр./. Много често 

анкетираните в изследването съобщаваха, че след 

излизане в пенсия тяхното благополучие и жизнено 

удовлетворение се е понижило, както и че са имали 

значителни проблеми с приспособяването към новия етап, 

заради недостига на финанси. 
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Анализът на различията по фактора „условия на живеене― 

показва (F(1476,695) = 11,925; р = 0,000), че хората, които 

живеят заедно с деца и/или внуци често изпитват 

финансови проблеми, отколкото тези, които живеят сами 

или в дом за стари хора (рисунка 9, средните значения са 

представени на табл. 5). Както споменахме вече по-горе, 

често хората, които живеят със своите роднини, във 

финансово отношение се чувстват ангажирани с 

домакинството и помагат със своите ежемесечни 

финансови ресурси, за да не бъдат бреме за останалите 

членове от семейството. 

 

Рисунка 9. Дисперсионен анализ по скала финансови 

неприятности и фактор „условия на живеене―. 

Значително по-малко парични неприятности имат 

възрастните хора, които живеят сами или тези, които 

обитават институция /най-често старчески дом/. Тези, 

които живеят сами или с партньор нямат такава 

необходимост и ангажираност да споделят своите 

финансови ресурси с трети лица и в повечето случаи не 

съобщават наличие на парични липси. Хората, които 

посочват, че живеят в дом за стари хора, също в голяма 
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степен са облекчени откъм финансови притеснения. В 

държавните домове за стари хора е регламентирано, че 

ползващите услугите там плащат на съответния дом 70% 

от пенсиите си. Срещу това те получават необходимите 

грижи /осигурява им се храна, медицински грижи, 

подслон и пр./. 

Неприятности, предизвикани от заобикалящата среда. 

Анализът на половите различия показва 

(F(2060,044)=5,201, р=0,023), че мъжете в напреднала 

възраст по-леко реагират на неприятности като шум, 

замърсяване на атмосферата, климатични условия, 

отколкото жените (рис.10, средните значения са 

представени на табл. 6): 

Таблица 6. Характеристики на нивото на «Неприятности, 

предизвикани от заобикалящата среда» по възраст, пол и 

условия на живеене.  

Фактор Подгрупа N М σ 

t-

критери

й на 

Стюден

т 

Р 

Възраст 
напреднала 343 9,35 4,86 

2,19 0,06 
старческа 344 8,55 4,77 

Пол 
мъже 241 8,50 4,87 

-1,783 0,05 
жени 453 9,18 4,80 

Условия на 

живеене 

С деца и внуци 127 
10,2

8 
4,85 

3,79 0,00 
Дом за стари 

хора 
333 8,35 4,92 
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Рисунка 10.Дисперсионен анализ по скала „неприятности, 

предизвикани от заобикалящата среда― и фактор „пол― 

От рис.10 се вижда, че голяма част от възрастните жени /и 

особено тези, които живеят сами/, споделят, че локалната 

среда е важен фактор в поддържането на социални 

взаимоотношения. Болшинството от тях виждат като 

сериозно препятствие в липсата на асансьори. Стръмните 

места са опасни за тяхната независимост и мобилност да 

участват в социални мероприятия. Много от тях споделят, 

че свързват района, в който живеят със спомени за 

миналото и по този начин се чувстват привързани към 

своят квартал. Вдовиците и разведените виждат като 

основен недостатък на тяхната локална среда високата 

престъпност и чувството за несигурност. Пазаруването 

също се оказва проблем по-скоро за женския пол, 

отколкото за мъжкия, тъй като голяма част от жените не 

се чувстват достатъчно способни да носят тежки покупки, 

изминавайки пътя от магазина до техния дом. 

От друга страна, нашите резултати не съвпадат с тези на 

авторите Cerina V., Fornara F, за това, че старите жени, 
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които имат повече социални контакти, по-високо ниво на 

лична ефективност, по-развити когнитивни способности, 

имат по-висока производителност от гледна точка на 

ефективното преодоляване на препятствията в 

заобикалящата среда [45]. 

Анализът по фактора «Условия на живеене» показва (F 

(2206,673) = 7,660, р = 0,001), че най-чувствителни към 

външните промени са хората, които живеят със своите 

деца и внуци, а в най-малка степен – тези, които живеят в 

социални институции (рисунка 11, средните значения са 

представени на табл. 6). 

 

Рис.11. Дисперсионен анализ по скала „неприятности, 

предизвикани от заобикалящата среда― и фактор „условия на 

живеене― 

От рис.11 се вижда, че хората, които живеят заедно със 

своите роднини, са изложени в по-голяма степен на 

всекидневни неприятности, породени от локалната среда, 

отколкото тези, които живеят сами. Възрастните хора, 

живеещи с децата и/или внуците си често са принудени да 

се съобразяват и с вторични неприятности, най-често 

свързани с близките хора, с които живеят, напр. шумът, 
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който предизвикват техните внуци по време на игра, 

липсата на достатъчно пространство за живеене, по-

честата необходимост да се пазарува и свързаните 

трудности с това. В българската извадка най-малко 

стресирани са хората, живеещи в интернати /домове за 

стари хора/. Интернатите най-често се намират или в 

малки населени места, или в периферията на града, където 

шумът, замърсяванията, трудностите с пазаруване и др. са 

сравнително ограничени. Освен това интернатите /ДСХ/ 

са структурирани по начин, който максимално да 

облекчава трудностите и препятствията от локален тип 

сред старите хора – налице са асансьори, парапети около 

стълбите, зелени площи и пейки, а също така са осигурени 

и медицински лица, които да се притекат на помощ, ако 

възрастните хора имат оплаквания. 

Но независимо че много домове за стари хора се намират 

надалече от нормалната градска структура, повечето 

живущи там умеят да се справят с този проблем. Някои 

възрастни хора, живеещи в социални институции, по 

време на изследването докладваха, че те се опитват да 

разчитат на други хора за доставянето на необходимите 

хранителни или лекарствени продукти от града. Но това 

не е характерно за цялата извадка. Много възрастни хора 

предпочитат да бъдат автономни и независими от другите, 

когато възникнат проблеми с заобикалящата среда. Някои 

от тях съобщиха, че не искат да разчитат на другите, за да 

не изглеждат уязвими. 

Старите хора, които живеят със своите роднини или сами, 

често показват заучена безпомощност, когато възникнат 
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стресови стимули като замърсяване на заобикалящата 

среда, предразсъдъци и дискриминация по отношение на 

тях, високо ниво на престъпност в техния район. Според 

тях, каквито и да е действия по предотвратяването на тези 

проблеми нямат смисъл и те не искат да хвърлят ресурси, 

тъй като такива всекидневни неприятности имат социален 

характер и човек е безсилен да се справи с тях сам. 

Стареенето при повечето стари хора е свързано с 

физиологически и психологически  промени, които могат 

да доведат до трудности при взаимодействието със 

заобикалящата среда. Това нерядко води до нарушение на 

техния обществен живот, психологически дискомфорт и 

ниско ниво на удовлетвореност от живота, независимо от 

това, че са натрупали житейски опит. Промените в 

социалния модел неизбежно се отразява на качеството на 

живота и благополучието на възрастните хора. 

Недостатъците от заобикалящата среда могат да доведат 

до преживяването на отрицателни емоции, стрес и 

депресивни състояния, тъй като те могат да бъдат 

възприети от старите хора като заплаха за тяхното 

нормално функциониране. Ако тази среда не позволява на 

старите хора да запазят и поддържат своите социални 

отношения, ако тя обостря чувството за самота или пречи 

на възрастните хора да участват в избрани от тях 

мероприятия, това може да им причини разочарование, 

тъй като всички тези ограничения възпрепятстват 

нормалното функциониране.  

Всекидневни неприятности, свързани с 

домакинството/почивката. Ние открихме статистически 



138 
 

значима разлика по фактор „пол― F(1042,600)=12,928; 

p=0.000. Жените съобщават за по-високи нива на 

всекидневни неприятности в сравнение с мъжете (рис.12, 

средните значения са представени на табл. 7). 

Таблица 7. Характеристики на нивото на «всекидневните 

неприятности, свързани с домакинството/почивката» в 

групите по възраст, пол и условия на живеене.  

Фактор Подгрупи N М σ 
t-критерий 

на Стюдент 
Р 

Възраст 

Напреднала възраст 343 5,24 3,87 

2,69 0,10 

Старческа възраст 344 4,49 3,46 

Пол 

Мъже 241 4,21 3,40 

-3,596 0,00 

Жени 453 5,27 3,82 

Условия на 

живеене 

С деца и внуци 127 7,22 4,39 

8,84 0,00 

Дом за стари хора 333 3,87 3,30 

Повечето жени /по време на изследването/ често 

подчертаваха като вече проблематични за тях 

изпълнението на домакинските дейности. Констатацията 

на трудности около изпълнението на домашните дейности 

сред женския пол се свързва обикновено с наличието на 

едно или повече заболявания, свързани с опорно-

двигателната и сърдечно-съдовата система /остеопороза, 

високо кръвно налягане, шипове и пр./. За голяма част от 

тях навеждането или вдигането на тежки предмети и/или 

стоенето в право положение дълго време, се явява нелека 

задача. 
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Рисунка 12. Дисперсионен анализ по скала „неприятности, 

свързани с почивката/домакинството― и фактор „пол― 

Напредването на възрастта не рядко се свързва и с 

влошаване на общото здравословно състояние, както и 

отслабване на имунната система. Тук проблемите около 

изпълнението на домакинските задачи не само се 

задълбочава заради по-тежкото здравословно състояние, 

но голяма част от респондентите съобщават, че трудно се 

възстановяват физически след изпълнението на каквато и 

да е дейност. Най-често те споделят липсата на 

достатъчно сън или други възможности за почивка. 

Много често жените са принудени да се грижат за своите 

болни съпрузи и не са подложени на допълнително 

натоварване вкъщи и в домакинството и нямат достатъчно 

време за почивка. Мъжете рядко докладваха грижи за 

своите съпруги или домакинството. В България е прието 

да се счита, че домакинските задължения се изпълняват 

предимно от жените. Мъжете значително по-рядко 

изпълняват работа, свързана с домашните потребности и в 



140 
 

този смисъл, нашите данни не съвпадат с тези на J. 

Bookwala, R. Schulz, а именно, че с пенсионирането 

мъжете разполагат със свободно време и взимат участие в 

домакинските задължения.  

Анализът на всекидневните неприятности по фактор 

„Условия на живеене― (F(1399,838)=42,358; p=0.000) 

позволил да се установят съществени статистически 

връзки между неприятностите, свързани с домакинството 

и условията на живеене. Старите хора, които живеят с 

роднините си, са подложени на неприятности с 

домакинството в по-голяма степен, отколкото хората, 

живеещи в домове за стари хора (рис.13, средните 

значения са представени на табл. 7). 

Наблюдава се статистически значима разлика по посока 

на хората, които живеят със своите по-млади родственици. 

Отново те съобщават, че са ангажирани или помагат в 

голяма степен около изпълнението на домакинските 

дейности и нямат достатъчно свободно време. Живеещите 

в социална институция почти не съобщават за наличието 

или необходимост около домакинските задачи, тъй като за 

целта е осигурен съответен персонал, отговорен за това – 

готвачки, санитари, рехабилитатори и пр. Нещо повече, 

много от тях оценяват или сравняват своята институция с 

„курорт‖ или място, където целогодишно може да се 

почива. 
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Рисунка 13. Дисперсионен анализ по скала «неприятности, 

свързани с домакинството/почивката» и фактор «условия 

на живеене» 

Подобно на резултатите, представени по-рано, ние 

установихме, че хората, които живеят със своите роднини, 

са по натоварени със домакинството и често на тях не им 

достига свободно време. 

Значими връзки по фактор  «възраст» не бяха открити 

(F(1206,378)=4,245; p=0.097). 

Всекидневни неприятности, предизвикани от социалната 

среда. Анализът на всекидневните неприятности, 

предизвикани от социалната среда, по фактор „възраст― 

(F(2169,871)=7,433; p=0.007) показва по-високи нива при 

хората в напреднала възраст, в сравнение с хората в 

старческа възраст (рис.14, средните значения са 

представени в табл.8). 

Може да се предположи, че по-голямата част от хората в 

напреднала възраст са все още в трудоспособна възраст и 
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съответно вероятността от социални конфликти на 

работното място е висока. Също така във възрастовия 

диапазон 60-74 години хората полагат са по-активно 

загрижени за своите по-млади близки хора, което често 

може да доведе до разминавания в позициите между 

поколенията и да засили конфликтите сред тях. Етапът на 

пенсиониране сам по себе си също може да предизвика 

противоборства с други хора или да породи вътрешни 

напрежения в личността. Голяма част от тези хора трудно 

приемат транзакцията от една социална роля в друга, 

което може да бъде предпоставка както за притеснения 

около значимите други, така и загриженост за своето 

бъдеще и живот. 

 

Рисунка 14. Дисперсионен анализ по скала «неприятности, 

предизвикани от социалната среда» и фактор «възраст». 

Таблица 8. Равнище на характеристиките по показател 

«Всекидневни неприятности, предизвикани от социалната 

среда» в групите по възраст, пол, условия на живеене. 
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Фактор Подгрупи N М σ 
t-критерий 

на Стюдент 
Р 

Възраст 

Напреднала възраст 343 10,29 5,57 

2,73 0,01 

Старческа възраст 344 9,15 5,37 

Пол 

Мъже 241 9,42 5,64 

-1,068 0,28 

Жени 453 9,89 5,43 

Условия на 

живеене 

С деца и внуци 127 11,12 4,93 

3,16 0,01 

Дом за стари хора 333 9,27 5,85 

 

Тези данни в някаква степен са в унисон с теорията на 

Ериксън, според която в периода средна към късна зряла 

възраст трябва да се развие генеративността [7]. Тази 

тенденция вероятно, може да намери отражение и в 

стресовите процеси. Неегоцентричният стрес 

представлява притеснения и безпокойство за 

благополучието на значимите хора за възрастния човек. 

Хората в трета възраст, които се безпокоят за проблемите 

на своите близки, предпочитат да не обсъждат своите 

проблеми със здравето, но изразяват безпокойство по 

повод здравето на своя партньор или деца, кариерата, 

брака на най-близките и се стараят да помогнат в 

съответствие със своите способности. 

Старите хора, които се безпокоят и се грижат за своите 

близки и роднини, са изложени на по-голям риск от 

развитие на проблеми със здравето, напр. физическо 

изтощение, отслабване на имунната система. В този 
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смисъл, нашите данни съвпадат с резултатите на J.G. 

Gonyea и колеги и J. Empeno и колеги [83, 66]. Освен това 

нашите резултати потвърждават повечето емпирични 

данни на J. Bookawa, R. Schulz [40], които показват по-

високата уязвимост сред старите хора, които се грижат за 

своите близки. Не установяват, че средната възраст на 

индивидите, които оказват грижи, варира около 60-65 

години. 

Периодът на пенсиониране може също да доведе до 

преживяване на неприятности, предизвикани от 

социалната среда, напр. загуба на близки и значими хора, 

загуба на социални контакти, а това може да доведе до 

вътрешно напрежение. Много от тези хора трудно 

приемат периода на преход от една социална роля към 

друга (от работник/служител към пенсионер), което може 

да бъде предпоставка за безпокойства и опасения по повод 

своя бъдещ живот. При пенсионирането се наблюдават 

промени в социалните контакти. При наличието на 

партньор или семейство се преосмислят различни аспекти 

на възможна реконструкция на контактите, ролите или 

скритите конфликти по актуални въпроси в семеен план. 

Социалните контакти с колегите и приятелите се 

променят, често отслабват или напълно изчезват с течение 

на времето. Отношенията със семейството (с партньора, 

децата) се подлагат на потенциална промяна от момента 

на пенсиониране. Това може да доведе до укрепване на 

отношенията или често и до завишени претенции към 

брачния партньор. На този етап от живота през съпругите 

стои задачата да намерят подходящо ниво на интимност и 

автономия в партньорските отношения. Заради високите 
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претенции, изисквания и различните гледни точки на 

партньорите в стара възраст нараства и рискът от 

конфликти и разногласия в семейството. 

Условията на живеене също могат да окажат влияние 

върху преживяването на всекидневните неприятности, 

предизвикани от социалната среда (F(1981,670)=5,330; 

p=0.005). Хората, живеещи с деца и внуци по-често се 

сблъскват с всекидневни неприятности от социален 

характер, отколкото тези, които живеят сами или в дом за 

стари хора (рисунка 15, средните значения са представени 

на табл. 8). 

 

Рисунка 15. Дисперсионен анализ по скала „неприятности, 

свързани със социалната среда― и фактор „условия на 

живеене― 

Хората, които живеят и се занимават със своите деца 

и/или внуци, е по-вероятно да имат повече всекидневни 

притеснения, свързани с тях, тъй като те са в най-голяма 

степен в течение на техните проблеми. Във връзка с това, 
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нашите данни потвърждават теорията на Е. Ериксън за 

генеративността [7]. Проблемите и неприятностите, които 

възникват при по-младите роднини, влияят върху 

благополучието на старите хора, тъй като те преживяват 

проблемите на своите близки като свои. Хората в трета 

възраст често могат да игнорират своите проблеми, но те 

обсъждат проблемите, с които се сблъскват техните 

роднини или близки: брачните проблеми на своите 

възрастни деца или развод; проблемите в училище на 

внуците, здравето на партньора и пр. В този смисъл може 

да се каже, че сред българските пенсионери съществува 

„процес на заразителен стрес 

Значително по-малко проблеми имат тези, които живеят 

сами или със своя брачен партньор, тъй като тяхната 

мрежа от социални връзки със значимите други е по-

опростена. Най -често в дом за стари хора индивидите се 

оплакват от интригите, които правят другите или от 

чувството за самота. Голяма част от анкетираните, които 

ползват подобна социална услуга, съобщават, че за 

постъпването си в институция основен фактор са били 

членовете от семейството. Най-често постъпването е 

свързано с неразбирателство или други трагични 

обстоятелства. Заради подобни причини и мотиви хората в 

социален дом най-често прекъсват връзките си с техните 

роднини или подържат такива формално. 

Ние не открихме статистическа значима разлика между 

всекидневните неприятности, предизвикани от социалната 

среда, и фактор „пол― (F(1937,546)=1,140; p=0.286). 
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 Всекидневните неприятности, свързани със здравето.  

Анализът на всекидневните неприятности, свързани със 

здравето, по фактор „пол― показва (F(3381,941)=15,672; 

p=0.000), по-високо ниво на тези неприятности при 

жените (рисунка 16, средните значения са представени на 

табл. 9). 

Таблица 9. Характеристики на нивата на «Всекидневните 

неприятности, свързани със здравето» в групите по пол, 

възраст и условия на живеене 

Фактор  Подгрупи N М σ 
t-критерий 

на Стюдент 
Р 

Възраст 

Напреднала 

възраст 

343 9,69 4,48 -5,57 0,00 

Старческа 

възраст 

344 11,58 4,43 

Пол 
Мъже 241 9,71 4,54 

-3,959 0,00 
Жени 453 11,13 4,46 

Условия на 

живеене 

С деца и внуци 127 10,29 3,99 

-2,62 0,19 Дом за стари 

хора 

333 11,55 4,84 

 

 

Рисунка 16. Дисперсионен анализ по скала «неприятности 

със здравето» и фактор «пол». 
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Здравето и всекидневните проблеми със здравето са едни 

от най-сложните и мултидименсионални конструкти за 

изследване и установяване. Върху здравните проблеми 

много често оказват влияние конструкти, свързани със 

социални и поведенчески контексти. Въздействие оказва и 

начина на живот през зрелостта, както и експозицията на 

различни хронични стресори по пол. Жените имат по-

ниски нива на смъртност. По често обаче съобщават за по-

високи нива на депресия, стрес, соматични и хронични 

заболявания, отколкото мъжете. Високата уязвимост на 

женския пол към здравословни проблеми може да се 

дължи на това, че жените реагират по-различен начин от 

мъжете към материалните, поведенческите и 

психосоциалните условия, които оказват влияние на 

здравето [124]. 

Установено е, че жените в трета възраст са изложени на 

по-високи нива на изисквания и задължения в отделните 

им социални роли, които изпълняват. Те са и по-уязвими 

към основни житейски събития от мъжете [57]. Голяма 

част от жените в настоящето изследване /особено тези, 

които са над 75 години/, съобщаваха наличието на повече 

от едно заболяване. Това се съгласува с данните на някои 

изследователи, които твърдят, че жените са с по-голяма 

уязвимост към последиците от всекидневните 

неприятности, обусловени от здравето в резултат на 

многото проблеми, свързани със семейството си и 

брачните роли [208]. Например, жените, които се грижат 

за своите роднини и съпрузи, съобщават за по-голямо 

количество физически и психически проблеми със 

здравето [143]. Дескриптивни изследвания на J. Bookwala, 
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R. Schulz, които сравняват мъжете и жените по време на 

стареенето от гледна точка на полагането на грижи, 

показват, че помощта, която се оказва от мъжете, 

качествено и количествено се различава от помощта, 

предлагана от жените. Жените са по-склонни да изпитват 

по високи нива на стрес заради междуличностните загуби 

като близост и привързаност; загуба на самоконтрол; 

големи ограничения в социалните контакти и по-малко 

социални роли, а също така и големи проблеми, свързани 

със загубата на партньора [40]. 

В този смисъл, нашите данни съвпадат с тези на P.Moen 

[129], който цитира изследвания, в които жените по-често 

проявяват симптоми на депресия при пенсионирането, 

отколкото мъжете, но тази разлика се нивелира с 

възрастта. По-високите нива на всекидневни 

неприятности, свързани със здравето при жените, могат да 

се проявяват заради различия в ресурсите или различия в 

използваните копинг стратегии. 

Сравнителният анализ във възрастовата вариативност 

(F(3916,514)=31,018; p=0.000), показва, че хората в 

старческа възраст са по-уязвими към неприятности, 

свързани със здравето, отколкото хората в напреднала 

възраст (рис.17, средните значения са представени на 

табл.9). 
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Рисунка 17. Дисперсионен анализ по скала 

„неприятности, свързани със здравето― и фактор „възраст― 

Може да се предположи, че с напредването на възрастта, 

рискът към повече заболявания и тяхното прогресиране, 

се увеличава. Голяма част от респондентите в старческа 

възраст съобщаваха наличието на повече от един здравен 

проблем, а също и страничните действия от лекарствата, 

които създават у тях чувство на притеснение. 

3.2. Анализ на нивото на стратегии за 

справяне и удовлетвореност от живота 

при старите хора. 
Сравнителен анализ на средните значения на копинг-

стратегиите и удовлетвореността от живота при 

хората в напреднала и старческа възраст 

Обща характеристика на показателите на копинг-

стратегиите по извадка.  

Анализът (табл. 10) показва, че повечето хора са склонни 

да използват активно справяне, конфронтационен копинг, 
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безразлично поведение, положителна преоценка и 

дистанциране. По-рядко те използват самокритичност и 

социална подкрепа. Получените значения са средни за 

извадката.  

Таблица 10. Показатели на нивата на копинг-стратегиите 

 N Min Max М ϭ 

Активно справяне 695 0 18,00 8,50 3,96 

Конфронтационен 

копинг 
695 0 19,00 8,25 4,58 

Безразлично 

поведение 
695 0 19,00 8,94 4,10 

Положителна 

преоценка 
695 0 18,00 8,18 3,98 

Самокритичност  695 0 15,00 6,73 3,34 

Дистанциране  695 0 20,00 10,26 3,64 

Социална подкрепа 695 0 12,00 5,20 2,98 

 

Сравнителен анализ на изразеността на копинг-

стратегиите по факторите „възраст“, „пол“, „условия 

на живеене“. С цел да се изучат възрастовите различия бе 

проведен сравнителен анализ на средните значения на 

копинг-стратегиите сред хората в напреднала и старческа 

възраст в България (табл. 11). 

Установи се, че при хората в напреднала възраст са налице 

по-високи нива на активно справяне, отколкото при 

хората в старческа възраст. В дадения случай може да се 
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говори за тенденции към понижаване на използването на 

активно справяне и планирано разрешаване на проблема. 

Тези резултати, на свой ред, подкрепят теорията на  

R.Lazarus и S. Folkman, които смятат, че с възрастта 

намаля използването на проблемно-ориентирани 

стратегии за справяне и се увеличава използването на 

емоционално-ориентираните [114]. Следва да се отбележи, 

че с възрастта старите хора се стараят да запазят своите 

ресурси за справяне със стреса и така те отдават 

предпочитания на емоционално-ориентираните стратегии.   

Таблица 11. Сравнителен анализ на средните значения на 

копинг стратегиите и удовлетвореността от живота при 

хората в напреднала и старческа възраст 

 възраст № Средно ϭ 

t-

критерии 

на 

Стюдънт 

Р 

Активно справяне 
напреднала* 343 8,87 4,27 

2,39 0,02 
старческа** 344 8,15 3,64 

Конфронтационен 

копинг 

напреднала 343 8,52 4,57 
1,52 0,13 

старческа 344 7,99 4,61 

Безразлично 

отношение 

напреднала 343 8,55 3,92 
-2,57 0,01 

старческа 344 9,35 4,24 

Положителна 

преоценка 

напреднала 343 8,06 3,85 
-,88 0,38 

старческа 344 8,33 4,10 

Самокритичност 
напреднала 343 6,23 3,28 

-4,04 0,01 
старческа 344 7,24 3,32 
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 възраст № Средно ϭ 

t-

критерии 

на 

Стюдънт 

Р 

Активно справяне 
напреднала* 343 8,87 4,27 

2,39 0,02 
старческа** 344 8,15 3,64 

Конфронтационен 

копинг 

напреднала 343 8,52 4,57 
1,52 0,13 

старческа 344 7,99 4,61 

Безразлично 

отношение 

напреднала 343 8,55 3,92 
-2,57 0,01 

старческа 344 9,35 4,24 

Дистанциране 
напреднала 343 9,73 3,65 

-4,03 0,00 
старческа 344 10,84 3,54 

 
* 60-74 години 

** 75-94 години 

Получените от нас резултати се различават от тези на F. 

Blanchard-Fields, която установява, че използването на 

емоционални стратегии за справяне не е свързано с 

възрастта. Тя смята, че хората в напреднала възраст не 

използват задължително само пасивни или емоционално 

ориентирани стратегии за справяне, те запазват своите 

способности активно да решават стресови проблеми. Но в 

сравнимите от нас възрастови групи беше получена друга 

тенденция: използване на активно справяне [36]. 

Фактор „възраст‖ не оказва съществено значение върху 

скала „Конфронтационно справяне‖. Макар и да се 

наблюдават по-високи стойност в напреднала възраст, 

разликата не е статистически значима. - 

F(2224,407)=2,319; p=0,128. Конфронтационното справяне 
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по-често срещано във възрастовата група между 60-74 

години, тъй като може да се предположи, че по-голямата 

част от тези хора се намират в трудоспособна възраст, т.е 

вероятността от емоционални съприкосновения и 

конфликтни ситуации в работна среда не е изключена. 

Периодът на пенсиониране често е свързан с много 

промени /загуба на работа, понижаване на доходи, повече 

здравословни проблеми/, които биха могли да окажат 

влияние върху адаптирането на индивида.  

Хората в старческа възраст при определени обстоятелства 

също могат да проявят конфронтационно поведение. В 

нашата извадка 47 % от хората, живеещи в социални 

институции, съобщават, че се справят с проблемите чрез 

отстояване на своята позиция, което често е фактор за 

възникване на конфликти. Приблизително 67% от тях са в 

старческа възраст. Голяма част от тях съобщаваха, че най-

често изпадат в конфликтни ситуации, когато имат 

неразбирателства с останалите хора, с които живеят 

заедно. Тогава те се принуждават или директно сами да се 

справят с проблемите си, влизайки в съприкосновение с 

останалите обитатели на институцията, или да търсят 

съдействие от персонала, който работи в институцията. 

Безразличното отношение към проблема, което се 

изразява в дистанциране от проблема, или с неговото 

напълно отричане или избягване е свързана положително 

с възрастта. Възрастните хора са по-склонни да прибягват 

към емоционални стратегии за справяне с проблемите и 

стресовите ситуации.  

Намалените и оскъдни ресурси, с които разполагат 

възрастните хора, са също фактор, който оказва влияние 

върху редуцирането на каквито и да е стратегии, насочени 
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към директно разрешаване. По-високите степени на 

поведенческа неангажираност, която се свързва с повече 

дистанциране и отбягване на проблемите, само 

потвърждава теориите на Lazarus&Lazarus за това, че с 

напредването на възрастта възрастните хора проявяват 

повече предпочитания към емоционално-центрираните 

стратегии за справяне [116]. 

По скала „Положителна преоценка‖ не се наблюдава 

статистическа значима разлика по възраст - 

F(2914,445)=0,775; p=0,379. За българска извадка това 

предполага, че и двете възрастови групи са със сходни 

предпочитания към този вид справяне със стреса. 

Възрастта не се оказва важен фактор на способностите на 

възрастните хора да разглеждат и осмислят проблемите по 

по-позитивен начин. 

Наблюдава се статистически значима разлика при 

отчитане на влиянието на възрастта върху скала 

„самокритичност‖. Хората в старческа възраст са по-

склонни да търсят вина или отговорност в себе си, в 

сравнение с тези от напреднала възраст. 

Голяма част от хората в старческа възраст и предимно 

тези, които живеят в институции, по време на попълването 

на методиката за удовлетвореност от живота, бяха 

склонни да търсят причината за постъпването им в 

институция в себе си – грешни подходи към своите по-

близки роднини, чувство за вина към своите починали 

съпрузи и пр. Т.е самото си постъпване в дом за стари 

хора за тази възрастова група е явява твърде мъчително и 

дискомфортно, като в повечето случаи те са склонни да 

търсят причините за това в себе си.  
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По отношение на взаимовръзката на възрастта и 

„Дистанцирането‖ се наблюдава статистически значима 

разлика. Хората в старческа възраст са по-склонни към 

резигнация, отколкото тези в напреднала възраст. 

Дистанцирането като стратегия за справяне включва в 

себе си елементи на примиреност, бягство и самоконтрол. 

Тя се явява типично емоционално-центрирана стратегия, 

чиято цел е да редуцира стреса с минимални от страна на 

индивида загуби на ресурси и възможности. Ако се отчете 

големият брой здравословни проблеми, статуса на 

вдовство, който е по-вероятен да се случи сред тази 

възрастова група и други загуби, с които се сблъскват 

хората в старческа възраст, то активното 

противопоставяне на всеки един от тях би било твърде 

изтощително и изчерпващо наличните им способности за 

директно отреагиране на всеки един от тях. Тези данни 

подкрепят тезата, че емоционалното и пасивно справяне 

със стреса се явява по-адаптивно за хората в старческа 

възраст. 

Фактор „възраст‖ не оказва пряко въздействие  по скала 

„социална подкрепа‖. Макар и да се наблюдава разлика в 

полза на хората в старческа възраст, то тя не се явява 

статистически значима - F(2085,083)=1,799; p=0,180. В 

българска извадка се наблюдава, че хората в старческа 

възраст са склонни също да търсят социална подкрепа, 

било чрез своите по-млади роднини, съседи или участие в 

клубове и самодейни състави.  Това е типично и за хората 

в напреднала възраст, много от които работят и получават 

социална подкрепа от своите колеги, съпрузи и роднини. 
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Сравнителният анализ на средните значения на копинг-

стратегиите при мъжете и жените в стара възраст в 

България показва следните резултати: (табл. 12) 

Резултатите от анализа върху българска извадка показаха, 

че стратегията «самокритичност» при жените е по-

изразена, отколкото при мъжете. В изследванията на J. 

Henriques-Calado и колеги, изучаващи жени н стара 

възраст се установява, че жените демонстрират по-висока 

невротизация и съвестност, а това може да е значим 

предиктор и за самокритичност. Самокритичността като 

стратегия за справяне може да има различни аспекти при 

старите хора. Напр., самокритичността може да се 

разглежда като поемане на отговорност за определени 

решения и ли действия. 

Таблица 12. Сравнителен анализ на средните значения на 

копинг-стратегиите при мъже и жени в стара възраст. 

 пол N М σ 

t-

критер

ии на 

Стюдъ

нт 

Р 

Активно справяне 
мъже 241 8,76 4,12 

1,22 0,22 
жени 453 8,38 3,87 

Конфронтационе

н копинг 

мъже 241 8,34 4,69 
0,35 0,73 

жени 453 8,22 4,53 

Безразлично 

отношение 

мъже 241 8,60 4,05 
-1,62 0,11 

жени 453 9,12 4,11 

Положителна 

преоценка 

мъже 241 7,90 4,19 
-1,39 0,16 

жени 453 8,35 3,86 

Самокритичност мъже 241 6,22 3,19 -2,96 0,01 
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жени 453 7,01 3,38 

Дистанциране 
мъже 241 9,97 3,66 

-1,57 0,12 
жени 453 10,423 3,63 

Социална 

подкрепа 

мъже 241 5,07 2,92 
-0,82 0,41 

жени 453 5,27 3,01146 

 

Това значимо социално взаимодействие, в което 

възрастните жени и мъже допринасят по-различни начини 

за развитието за благополучието на по-младото поколение 

(Напр. възрастните жени могат да предоставят ценни 

ресурси на своите внуци, които средното поколение не 

може да го осъществи, най-често поради липса на време 

или знания). Но при наличието на несигурни и 

неодобрителни връзки с по-младите членове на 

семейството, то това би могло да бъде причина за 

определени нива на отчаяние и самокритичност от страна 

на жените в трета възраст, които са склонни да се 

критикуват и да търсят вина в себе си, заради липсата на 

сплотеност и стабилни връзки с останалите членове на 

семейството. 

Сравнението на средните по скала „Активно справяне― не 

показа значими различия. Макар че мъжете показаха по-

високи резултати по тази скала, различията не са 

статистически значими. Въз основа на тези данни ние 

можем хипотетично да предположим, че с възрастта се 

наблюдава сближаване на проблемно-ориентирани и 

емоционално-ориентирани стратегии при мъже и жени. 

При сравнението на средните по скала „Конфронтационен 

копинг―, „Безразлично отношение―, „Положителна 
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преоценка― и „Дистанциране― също не се установиха 

статистически значими различия между мъжете и жените. 

Сравненията по скала „Социална подкрепа― също показа, 

че няма значими различия по фактор „пол―. Повечето 

мъже по време на изследването съобщиха, че получават 

социална подкрепа предимно от своите жени, а повечето 

жени – от своите млади роднини или приятели. 

Сравнителният анализ на показателите на стратегиите за 

справяне на хора от напреднала и старческа възраст по 

фактор „пол― показа, че при разделянето на групи от мъже 

и жени в нашата извадка по възрастов признак 

статистически значими различия в копинг -стратегиите не 

съществуват. 

Сравнителният анали на средните значения на копинг 

стратегиите при възрастните хора, живеещи със своите 

роднини, и възрастните хора, живеещи в домове за стари 

хора, е представен на табл.13. 

Съпоставянето на показателите между хората, живеещи в 

домове, и хората, живеещи със своите членове от 

семейството, дава основание да се приеме, че почти няма 

разлики по отношение на копинг-стратегиите. Различия се 

наблюдават единствено по скала „Дистанциране― и 

„Конфронтационен копинг―. Стратегията 

„Конфронтационен копинг― е по-изразена при хората, 

живеещи със своите роднини. Дистанцирането е по-

изразено при старите хора, живеещи в домове. 
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Таблица 13. Сравнителен анализ на средните значения на 

копинг-стратегиите при хората, живеещи в домове за 

стари хора и хората, живеещи заедно със своите роднини.  

 
Условия на 

живеене 
N М σ 

t-

крите

рий 

Стюде

нта 

Р 

Активно 

справяне 

С деца и 

внуци 
127 8,39 4,31 ,54 0,59 

В дом за 

стари хора 
333 8,18 3,67   

Конфронтацион

ен копинг 

С деца и 

внуци 
127 9,15 3,83 2,74 0,07 

В дом за 

стари хора 
333 7,83 4,89   

Безразлично 

отношение 

С деца и 

внуци 
127 8,72 3,75 -1,48 0,14 

В дом за 

стари хора 
333 9,36 4,21   

Положителна 

преоценка 

С деца и 

внуци 
127 8,49 3,85 0,95 0,34 

В дом за 

стари хора 
333 8,08 4,24   

самокритичност 

С деца и 

внуци 
127 6,38 3,40 -1,94 0,05 

В дом за 

стари хора 
333 7,05 3,29   

дистанциране 
С деца и 

внуци 
127 9,34 3,82 -3,53 0,00 
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В дом за 

стари хора 
333 10,67 3,54   

Социална 

подкрепа 

С деца и 

внуци 
127 5,15 2,62 0,45 0,65 

В дом за 

стари хора 
333 5,01 3,05   

Възрастните хора, които живеят със своите по-млади 

роднини, като цяло са изложени на повече ситуации, 

изискващи интеракции и взаимодействия с другите. 

Голяма част от тези хора съобщават, че се тревожат около 

проблемите на своите пораснали деца или внуци. В 

стремежа си да им окажат съдействие или подкрепа, те 

често изпадат в ситуации, в които гледните точки на 

поколенията се разминават. В опита на възрастните хора 

да наложат или предложат своите позиции върху другите 

значими за тях хора се принуждават да използват по-

директни стратегии за справяне със ситуацията. Много от 

старите хора, които живеят с по-младите генерации 

роднини, често съобщават, че техните деца разчитат на 

тях при отглеждането на най-малките наследници – внуци 

или правнуци. При отглеждането и възпитанието голяма 

част от тях акцентират върху това, че често са принудени 

да използват такива стратегии за справяне, свързани с 

директното изправяне пред проблемите около него, т.е не 

е изключено в такива ситуации те да използват 

конфронтационно справяне. 

Може да се предположи, че в стремежа си да запазят 

своите ресурси и благополучие, хората в домовете за 

стари хора се стремят в максимална степен да избягват 
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всякакви директни сблъсъци с другите, т.е най-малко 

присъща би била тази стратегия за тях. 

При изследване на влиянието на „условията на живеене‖ 

върху „дистанцирането‖ се наблюдава статистически 

значима разлика - F(4584,511)=6,325; p=0,002. Тук хората 

от домове за стари хора са по-склонни към използване на 

тази стратегия 

Не е парадоксално, че хората, живеещи в домове за стари 

хора, са в най-голяма степен склонни да се дистанцират от 

проблемите. В тези институции е налице множество 

конфликти и проблеми от социален характер. Най-често 

възрастните хора трудно съжителстват с други хора, което 

поражда клюки, интриги, конфликти и нерядко – 

физически тормоз и агресия. В желанието си тези хора да 

избегнат в максимална степен подобни ситуации, те се 

стремят да се дистанцират и изолират от „потенциалните 

източници‖ на тези проблеми. Много от тях съобщават, че 

за да не станат обект на критика или интриги, не излизат 

от стаите си вечерно време и молят обслужващия 

персонал да им предостави храната в техните стаи. Това е 

особено характерно за тези домове, чиито капацитет за 

стари хора надвишава 150 души.  Затова и немалка част от 

работещите специалисти в тези институции отчитат 

тенденция на „отчуждаване‖, т.е много често хората в 

домовете, за да се застраховат от неприятни ситуации, 

максимално се стремят към избягване или дистанциране 

от тях. 

Не е учудващо, че именно хората, които живеят с деца 

и/или внуци е най-малко вероятно да използват 
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дистанцирането като стратегия. Ако в домовете за стари 

хора основен принцип е „отчуждаване‖ от другите, за да 

се минимализират нежелани стресови ситуации, то сред 

възрастните хора, които живеят със своите по-млади 

роднини е налице принципът на „сплотяване‖.  

Дистанцирането от стресови ситуации в семейството не би 

била най-подходящата стратегия за справяне, тъй като тя 

не разрешава проблема и не би била толкова успешна при 

разрешаване на трудни ситуации, т.е може да се 

предположи, че в семейна среда по-подходящи биха били 

проблемно-центрираните стратегии, чиято функция е 

директно разрешаване на ситуацията или социалната 

подкрепа. 

Съпоставянето на средните показатели по фактор 

„условия на живеене― дава основание да се приеме, че 

няма различия по скалите „Безразлично отношение―, 

„Самокритичност―, „Положителна преоценка― и 

„Социална подкрепа―. Показателите на тези копинг-

стратегии в двете групи показват, че всички респонденти 

имат приблизително еднакви нива при използването на 

дадените копинг-стратегии.  

3.3. Анализ на нивото на удовлетвореността 

от живота 
Обща характеристика на удовлетвореността от живота в 

периода на стареенето. По параметъра удовлетвореност от 

живота бяха получени средни значения 19,49. Може да се 

предположи, че в извадката има стари хора, които 

съобщаваха за високи нива на удовлетвореност от живота, 
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но има и много ниски значения по тази скала. Като цяло 

средните значения на удовлетвореността от живота са 

предимно характерни за извадката. 

Сравнителен анализ на удовлетвореността от живота през 

периода на стареене по факторите „възраст―, „пол―, 

„условия на живеене―. 

В сравнимите възрастови групи по скалата 

„удовлетвореност „от живота бяха установени по-високи 

показатели при хората в старческа възраст, отколкото при 

хората в напреднала възраст (табл.14) 

Таблица 14. Характеристики на нивата на 

удовлетвореност от живота в групите по възраст, пол, 

условия на живеене. 

Фактор  Подгрупи N М σ 
t-критерий 

на Стюдент 
Р 

Възраст 
напреднала 343 18,89 7,52 

1,84 0,05 
старческа 344 19,99 8,08 

Пол 
Мъже 241 19,66 7,71 

0,42 0,68 
жени 453 19,40 7,87 

Условия на 

живеене  

С деца и 

внуци 
127 19,81 8,10 

1,68 0,05 
Дом за стари 

хора 
333 18,43 7,78 

Но други изследвания [напр. Gerstorf] показват, че 

благополучието е относително стабилно в зряла възраст и 

старостта. Те се позовават и на такива изследвания, които 

констатират, че удовлетвореността и благополучието 

значително намаляват с напредването на възрастта и рязко 
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се снижава с предстоящата смърт. В настоящите резултати 

в българска извадка се наблюдава друга тенденция – с 

увеличаването на възрастта се увеличава и 

удовлетвореността от живота. Тези данни подкрепят в 

някаква степен социоемоционалната теория, която 

предполага, че адаптивната система се оптимизира с 

възрастта, помагайки на хората да се справят с голямото 

разнообразие от промени или предизвикателства. Можем 

да предположим, че в напреднала възраст /60-74 г./ хората 

най-често изпитват загуба на важна роля при 

пенсионирането си, трудното заместване на 

професионалната дейност с други активности често 

довеждат до дистрес, а оттам и понижаване на 

удовлетвореността от живота. Освен това хората в 

напреднала възраст се сблъскват и с влошено здраве, 

рязко намаляване на доходите и др. Обратно, хората, 

които са в старческа възраст /над 75 години/ са се 

адаптирали към трудностите, съпроводени от 

пенсионирането, преструктурирали са своите социални 

роли и показват по-високи стойности на благополучие. 

Анализът на нивото на удовлетвореност от живота 

показва, че значими различия по фактор „пол― не се 

наблюдават. Получените резултати потвърждават 

възгледите на автори като Wiest, които откриват 

корелация, близка до нула между удовлетвореност от 

живота и пола и резултатите на  Gerstorf и др., които също 

не откриват значими различия между пола и 

благополучието.   
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При изучаването на средните показатели на 

удовлетвореност от живота по фактор „условия на 

живеене― се установи, че хората, живеещи със своите 

роднини, имат по-високи нива на удовлетвореност, 

отколкото хората, живеещи в домове за стари хора. Тези 

резултати съвпадат с данните на N. Кrause [104] за това, че 

стресиращите събития в живота могат да изиграят важна 

роля в етиологията на удовлетвореността от живота. В 

настоящата извадка от стари хора се забелязва тенденция, 

че тези изследвани лица, посочили, че ползват социална 

услуга на домовете за стари хора, имат по-малко 

неприятности, но и са в значителна степен по-

неудовлетворени житейски от тези, които живеят заедно 

със своите роднини или са сами. Голяма част от 

възрастните хора от институционалните заведения 

споменаваха по време на изследването, че са постъпили в 

тях обикновено или принудително /настояване на 

роднините за постъпване в заведение, тормоз, 

оскърбление, финансови затруднения/, или поради липса 

на избор /самота, липса на жилище, невъзможност сам да 

се обслужва/.  

Семейните връзки на свой ред се явяват важни 

предпоставки за по-високото ниво на благополучие сред 

анкетираните в стара възраст в България. Повечето учени 

обръщат внимание на брачния статус на възрастните хора, 

отколкото тези на техните семейства. Причината за това е, 

че в повечето западни общества, за които е характерно 

нуклеарния тип семейство, е прието децата и внуците да 

не живеят със своите по-възрастни роднини заедно. 

Разширеното семейство в повечето изследвания се 
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разглежда по-скоро като важна социална система на 

подкрепа, а не като фактор, който има уникално значение 

за възрастния човек. В по-традиционните и не толкова 

индивидуалните типове общества (като българското), 

където все още семейните връзки се считат като силно 

значими и важни, семейството подкрепя своите членове, 

когато е необходимо. Така ако родителите помагат и 

подкрепят своите деца или внуци в отглеждането или 

удовлетворяване на своите нужди, то релационно е прието 

и децата да оказват подкрепа и грижи за своите по-стари 

родители.. Привързаността към децата поражда силни 

емоции сред по-възрастните им родители, предизвикани 

от постиженията или липсата на такива сред по-младите 

наследници. От друга страна подкрепата на децата кара 

по-възрастните им или болни родители да се чувстват по-

уверени при справянето си с трудностите, които 

съпътстват старостта.  

В заключение може да обобщим, че сравнителният анализ 

между всекидневните неприятности и факторите 

„възраст―, „пол― и „условия на живеене― показва, че при 

всички видове всекидневни неприятности жените са по-

изложени на всекидневни неприятности, отколкото 

мъжете. По фактор „условия на живеене― най-уязвими към 

всекидневните неприятности са тези, които живеят с деца 

и внуци, за разлика от тези, които живеят сами или в 

институции.  По фактор „възраст― съществени различия се 

установиха сред  хората в напреднала възраст, които 

изпитват повече всекидневни неприятности, в сравнение с 

хората в старческа възраст, с изключение неприятностите, 
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свързани със здравето, където се наблюдава обратната 

тенденция. 

Сравнителният анализ на копинг-стратегиите и факторите 

„пол―, „възраст― и „условия на живеене― показа, че 

самокритичността се явява най-предпочитаната стратегия 

за справяне при жените и при хората в старческа възраст. 

Хората в напреднала възраст предпочитат проблемно-

ориентирани стратегии като активно справяне, а хората в 

старческа възраст използват емоционално-ориентирани 

стратегии като дистанциране и безразлично отношение. 

Старите хора, които живеят в домове за стари хора, са 

склонни да използват в по-голяма степен дистанциране и в 

по-малка степен конфронтационен копинг. Сред хората в 

напреднала възраст, живеещи със своите деца и внуци се 

наблюдава обратната тенденция. 

Хората в старческа възраст са по-удовлетворени от 

живота, отколкото тези в напреднала възраст. Предполага 

се, че това е свързано предимно с адаптацията към 

възрастовите промени и периода на пенсиониране. 

Старите хора, които живеят в институции са по-малко 

удовлетворени от живота, отколкото тези, които живеят 

със своите роднини. 
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3.4. Анализ на взаимовръзката между 

всекидневни неприятности, стратегии 

за справяне със стреса и 

удовлетвореност от живота. 
В тази глава ще бъде направен опит да се проследи как 

именно всекидневните неприятности са свързани с избора 

на стратегии за справяне с проблемите в старостта. Освен 

това ние ще се опитаме да установим съществуват ли 

определени стратегии, които могат да бъдат по-адаптивни 

и благополучни във възрастов план и тяхното 

съотношение с показателите за удовлетвореност от 

живота. За постигането на тази цел беше формиран модел 

на адаптация в късна възраст (рис. 18). 

 

        Рис.18. Модел на адаптация в напреднала възраст 

За установяването на връзките между отделните 

компоненти ще бъде използван методът на множествен 

регресионен анализ. Той позволява да се определи кои от 

независимите променливи имат най-голямо влияние върху 

критерия [13]. 

Съотношение на всекидневните неприятности и 

стратегиите за справяне със стреса. В психологическата 

литература факторите, обясняващи индивидуалните 

различия в адаптирането на старите хора към възрастовите 

всекидневни 
неприятности 

стратегии за 
справяне 

удовлетвореност 
от живота 
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промени, са противоречиви. Търсенето и установяването 

на взаимовръзки между всекидневните неприятности и 

стратегиите за справяне със стреса в стара възраст може 

да бъде индикатор за удовлетвореност и може да даде 

отговор на въпроса в какви ситуации и по какъв начин 

старите хора се адаптират към заобикалящата среда. 

Изследователи-психогеронтолози като B.J. Felton, T.A. 

Revenson цитират кроссекционални изследвания за 

различията и справянето в различни етапи от живота. Тези 

изследвания се свеждат до това, че старите хора използват 

по-малко ефективни и успешни стратегии и повече 

примитивни в сравнение със стратегиите, които използват 

по-младите хора [72]. 

Предполага се, че стратегиите за справяне със стреса, 

използвани от старите хора, са по-емоционални. Редица 

изследователи считат, че старите хора в по-малка степен 

са склонни да предприемат разрешаване на проблема или 

да търсят помощ. Старостта се характеризира с 

преживяване на по-негативни и неконтролируеми 

стресори [78], което естествено води до промени в 

начините на преодоляване и справяне.  

Тук трябва да обърнем внимание на два въпроса: 

действително ли способите за справяне и преодоляване на 

всекидневните неприятности сред тази възрастова група 

са неефективни и могат ли да доведат до занижено 

удовлетворение от живота? В каква степен резултатите от 

нашето изследване съвпадат с тези на B.J. Felton, T.A. 

Revenson [72] или S. Folkman и R. Lazarus [78], според 

които старите хора използват повече емоционално-
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ориентирани стратегии, които на свой ред, не се явяват 

благополучни? 

Резултатите от регресионния анализ и ефектите на 

различните видове всекидневни неприятности върху 

стратегиите за справяне сме представили на рис.19. Вижда 

се, че старите хора използват и проблемно, и 

емоционално-ориентирани стратегии. Съществуват 

варианти на използване на проблемно-ориентирани 

стратегии и емоционално-ориентирани. 

 

Рис.19. Връзки между всекидневни неприятности и 

стратегии за справяне със стреса 

На рис.19 се вижда, че хората в трета възраст използват и 

проблемно-центрирани и емоционални стратегии за 

овладяването на всекидневните неприятности, с които се 

сблъскват. Най-предпочитаните от тях стратегии са както 
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проблемно-насочени /конфронтационното справяне, 

активно справяне/, така и емоционално-ориентирани 

/безразлично отношение/.  

От рис.19 се вижда, че когато е налице голям брой 

всекидневни неприятности, възрастните хора са най-

склонни да предприемат конфронтационни действия. 

Подобен стил на справяне, чиято функция е центрирана 

върху проблемното разрешаване на проблема с преки и 

дори агресивни действия, насочени към промяна на 

ситуацията е с цел редуциране на високото напрежение и 

подобряване на благополучието на индивида. Това 

означава, че някои възрастни биха се подложили на 

рискови действия и емоционална експресия, за да понижат 

емоционалния стрес, на който са подложени. Нашите 

данни не съвпадат с тези на R.Lazarus и S.Folkman [114]., 

че колкото е по-голяма заплахата за индивида, толкова по-

примитивни и регресивни форми на емоционално-

фокусирано справяне той би използвал. 

Много е вероятно, когато при възрастните хора, 

подложени на високи честоти на всекидневни 

неприятности, се появи съмнение за собствените 

възможности и/или умения да се справят със ситуацията, 

или предприемат нецеленасочени и противоречиви 

действия в урегулиране на своето емоционално състояние, 

да прибягнат към пасивни или избягващи стратегии 

/безразлично отношение/. Отказът да се приеме реалната 

ситуация може да се изрази в неприемане на диагнози по 

отношение на здравето, отричане на проблеми с по-

близките и пр. Високите стойности на всекидневни 



173 
 

неприятности се оказват предпоставка за избора от 

индивидите на емоционално-центрирани способи, каквато 

е безразлично отношение. Това в някаква степен подкрепя 

и твърдението на R. Lazarus и S. Folkman, че при високи 

нива на стрес, емоционално-фокусиращите форми на 

копинг доминират [114]. 

Разсъждавайки конструктивно и планомерно над 

множеството възникнали всекидневни неприятности, 

анализирайки и прогнозирайки евентуалното развитие на 

подобни стресори, старите хора се опитват да избират 

конструктивни и активни способи. Активното справяне се 

предпочита от възрастни хора, които възприемат 

проблема като разрешим. Тези резултати подкрепят и 

изследването на L.M.Fiksenbaum и колеги, които 

установяват, че проактивните начини за овладяване на 

емоционалния стрес корелират значително и отрицателно 

с всекидневните неприятности [74]. Преценката на 

индивида относно наличието на достатъчно ресурси за 

предприемане на активни действия също се явява важен 

фактор. Когато са разглеждат ежедневните неприятности, 

възрастните индивиди показват високи нива на ефективни 

възприятия и умеят да генерират полезни решения на 

проблемите. В този аспект, нашите резултати съвпадат с 

тези на F. Blanchard-Fields, че индивидите в късна зрялост 

не са обречени да използват само пасивни стратегии [36].  

Самокритичността, като стратегия за справяне, съдържа 

елементи на поемане на отговорност върху ситуацията. 

При високи честоти на хронични проблеми в ежедневието, 

възрастните индивиди са склонни да проявяват 
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самокритичност или самообвинение за това, че са 

допуснали да станат обект на непрекъснато случващи се 

малки напрежения. Повечето от тях са склонни да търсят 

свои грешни поведения в миналото, като не са допускали, 

че след време ще станат уязвими към определени събития 

и че не са се предпазили и презастраховали. /Напр. някои 

от тях изразяваха съжаление, че не са се подложили на 

определени здравни манипулации, чиято интервенция 

става почти невъзможна с възрастта/. Други се 

самообвиняваха за това, че не са си вложили финансовите 

ресурси в по-надеждни институции, които биха могли да 

ги предпазят от определени неприятни събития в по-

късните години на зрелостта. 

Въпреки че много изследователи намират пряка 

взаимовръзка между социална подкрепа и стресове при 

старите хора, напр. L.M. Fiksenbaum и колеги откриват 

значителна отрицателна корелация между всекидневни 

неприятности и социалната подкрепа [74], то в настоящето 

изследване такава не се установява. D.W. Russell, C. E. 

Cutrona [164] и B.J. Felton, T.A. Revenson [72]  също не 

намират доказателства, че социалната поддръжка има 

буфериращ ефект спрямо ежедневните неприятности и 

депресия. Може да се предположи, че тази стратегия за 

справяне няма пряко въздействие върху житейските 

събития или има индиректен ефект чрез нейното слабо 

влияние върху честотата на дневните неприятности. 

Нашите данни показват липсата на доказателства за стрес-

буфериращи ефекти на социалното подпомагане и не 

потвърждават, че социалното подпомагане е свързано с 

процеса на справяне със стреса.  
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Когато честотата на всекидневните неприятности е твърде 

висока и индивидът трудно контролира ситуациите или не 

е в състояние да повлияе върху тях, се наблюдава 

редуциране на ресурсите за справяне, безпомощност или 

обезкуражаване. Тази подобни уязвими състояния могат 

да доведат до зависимост или непълноценност при стария 

човек, а това от своя страна може да бъде причина за 

прояви на безпомощност, настъпване на депресивни 

симптоми. Може да се предположи, че подобни ситуации 

трудно биха преодолени /през призмата на позитивния 

поглед или перцепция на събитията/ и следователно, не 

може да се очаква, че старите хора биха предприели 

позитивна преоценка като се подложат на висока честота 

от стресори в своето ежедневие. 

Дистанцирането, предполага омаловажаване на ролята и 

степента на съвкупността от всекидневни неприятности. 

Предприемането на подобен начин на справяне от страна 

на хората в трета възраст означава, че те минимализират 

сериозността от ежедневните и хронични проблеми, 

игнорират без фактическо и задълбочено 

концептуализиране на външните стимули, които могат да 

се превъртат във фрустрационни елементи за нормалното 

функциониране на индивида. Погледнато от този аспект, 

индивидите нямат полза да предприемат дистанциране от 

множеството проблеми на ежедневието, защото това би 

могло да бъде фактор за появата и на други стресори, 

които да бъдат силно изтощителни за хората в късна 

зрялост.   

• Справяне с финансовите неприятности 
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Възрастните хора са принудени да се справят със 

стресори, свързани с финансовите и парични ресурси. Те 

могат да поставят тази възрастова група в постоянна 

уязвимост и оскъдица при задоволяването на основни 

потребности. Това на свой ред може да предизвика и 

други неприятности, /напр. липсата на финансови 

средства за лечението може да обостри здравословните 

проблеми/. Както се вижда на рис.19, възрастните хора 

отдават предпочитания към един единствен начин на 

справяне от целия спектър стратегии – безразлично 

отношение. При възникването на финансови проблеми 

старите хора в по-малка степен са склонни да 

предприемат други копинг варианти – активно справяне, 

конфронтация, позитивна преоценка, самокритичност, 

дистанциране, социална подкрепа. 

Интересно е, че повечето стари хора при наличието на 

финансов или паричен дефицит отдават предпочитания 

по-скоро само на една стратегия – безразличното 

отношение. Използването на пасивна стратегия като тази 

означава, че възрастните хора избягват или отказват да 

мислят за наличието на тези проблеми. Бихме могли да 

предположим, че това може да е свързано и с вид заучена 

безпомощност, т.е представителите на тази възрастова 

група по-скоро вярват, че не могат да контролират 

проблеми като тези. Тези резултати са в синхрон и 

подкрепа на резултатите на С. Wrosch, а именно, че 

колкото повече размерът на финансовите затруднения се 

увеличава, толкова повече възрастните хора са склонни да 

смятат, че имат по-малко влияние или контрол върху 
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събитията си от живота и толкова повече биха предпочели 

емоционални стратегии [201]. 

Самокритичността тук не се явява предпочитана стратегия 

и е трудно да се установи дали старите хора са склонни да 

търсят отговорност и причини за отсъствието на средства 

в себе си. Справянето с финансовите проблеми те не 

считат, че е в техните възможности, а в други, по-широки 

структури като банки, правителства, пенсионни фондове.  

Проблемно-фокусираните стратегии като активното 

справяне или конфронтацията не се явяват благополучни 

стратегии за справянето с този вид неприятности. 

Възрастните хора не притежават такива физически 

възможности да полагат трудова дейност, за да получават 

допълнително заплащане, а също така може да се 

предположи, че те осъзнават, че конфронтационното 

справяне с институциите, отговарящи по разпределянето 

на тези ресурси, е по-скоро излишно и би могло да доведе 

до разочарование. 

Дистанцирането също не е приоритетна стратегия в 

регулирането на финансовите проблеми. Трудно е да се 

приеме, че минимализирането на значението на проблема 

или полагането на усилия той да бъде подценен, когато 

става въпрос за недостиг на финансови ресурси, би било 

подходящо справяне. В такава ситуация пренебрегването 

на наличните средства може още повече да я задълбочи. 

Напр., когато възрастните хора се лишават от 

медикаментозни средства поради липса на пари, то това 

още повече би влошило тяхното състояния, а това да 

доведе до нови още по-големи финансови разходи. 
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Социалната подкрепа не се оказва желана стратегия за 

противодействие на финансовите неприятности сред 

българските пенсионери. N. Krause изтъква от една страна, 

че социалната подкрепа може да бъде предпочетена, 

когато възрастният човек вижда в другите готовност да 

помогнат в преодоляването на икономическите 

затруднения, а това означава, че те са се ангажирали и не 

са безразлични към възрастния [105, 106]. От друга 

страна, финансовите затруднения и прибягването към 

социална подкрепа може да доведе до зависимост от 

другите, а това да доведе до занижени нива на личен 

контрол в стара възраст. Предоставянето на необходимата 

финансова помощ може да се окаже тежест за членовете 

на семейството [104]. От двата по-горе установени 

концепти от N.Krause, по-скоро вторият може да бъде 

обяснителен за българската извадка. А това означава, че 

възрастните хора, в стремежа си да запазят своята 

автономност и независимост от другите, биха предпочели 

да не разчитат на тях, а сами да се заемат по 

урегулирането и овладяването на финансовите 

неприятности. 

• Всекидневни неприятности, предизвикани от 

заобикалящата среда 

По отношение на неприятностите, предизвикани от 

заобикалящата среда, се наблюдава по-широк спектър от 

начини за справяне. И тук, както при проблемите от 

социален характер, се отдава предпочитание към първата 

стратегия на активното, конфронтационното справяне, 

както и към безразличното отношение. По-малко 
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предпочитани са социалната подкрепа, положителната 

преоценка и дистанцирането. 

Когато са налице възможности и ресурси за променяне на 

ситуацията, старите хора са склонни да използват по-

активни методи за справяне с неприятностите от 

заобикалящата среда. Когато хората в късна зрялост могат 

и са способни да променят обстоятелствата, в които се 

намират, то те биха предпочели да приложат проблемно-

центрирано справяне, с което да редуцират до минимум 

неприятностите от заобикалящата среда. Някои възрастни 

хора в извадката се справят активно чрез използването на 

помощни средства като бастуни, за да могат да се 

предвиждат по-лесно. Други използват колички за 

пазаруване, когато имат проблеми с пренасянето на храна. 

Всички тези предпоставки за активно справяне подкрепят 

и твърдението на H. Hsu, H. Tung, че приспособяването 

към заобикалящата среда е активен процес и изисква 

когнитивно преструктуриране и усвояване на всяка една 

нова промяна в нея [92]. 

Тези данни са в синхрон и с теорията на R. Lazarus, S. 

Folkman, които постулират, че проблемно-центрираните 

стратегии за справяне  са по-вероятно да бъдат използвани 

за поддържане на психическото благополучие  в ситуации, 

в които е възможно да се промени аспект на 

заобикалящата среда [114].  Емоционално-фокусирани 

стратегии за справяне са по-вероятно да бъдат използвани, 

когато проблемът не може да бъде разрешен.  

Недостатъците на кварталната среда могат да породят 

преживяване на отрицателни емоции като гняв [33], тъй 
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като те могат да бъдат възприети от старите хора като 

заплаха за нормалното им функциониране. Ако средата не 

позволява на възрастните хора да поддържат своите 

социални отношения, ако изостря чувството им за самота 

или възпрепятства различни дейности на открито, то това 

може да бъде причина за засилването на зависимостта към 

тази среда и възрастните хора да почувстват неравенство 

или разочарование, заради тези ограничения за нормално 

функциониране. Много от домовете за стари хора се 

намират на спокойни места, в същото време са доста 

далече от нормалната градска инфраструктура. Когато 

възрастните хора са принудени да изминат големи 

разстояния, за да посетят своя личен лекар или да закупят 

своите медикаменти, то те може да се почувства 

пренебрегвани от обществото, а оттам и да изпитват 

чувство на изоставеност от социалните институции и 

организации, от които се нуждаят. Това разочарование 

може да бъде предиктор за конфронтационно справяне. 

Напр., много от възрастните хора се справят с тези 

проблеми, пишейки до ръководни органи писма, жалби, 

молби, участват в дискусии аргументирано, за да могат да 

получат необходимата помощ за справяне с тези 

проблеми.  

Друга предпочитана стратегия от страна на хората в трета 

възраст при справянето им с последиците и препятствията 

на заобикалящата среда е безразличното отношение. 

Нашите данни в тази насока са в синхрон с тези на автори 

като Cerina V., Fornara F., които регистрират негативно 

отношение от страна на старите хора към промяна на 

заобикалящата среда или преместване в друга такава [45]. 
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Промяната и преместването на заобикалящата среда, в 

която са свикнали да живеят хората в късна зрялост може 

да бъде по-стресираща за тях и техните ресурси, в 

желанието си да се адаптират към новата обстановка. 

Колкото повече възрастните хора са по-склонни да 

предприемат стратегии за справяне, ориентирани към 

промяна на заобикалящата среда, толкова повече са 

склонни да се адаптират към собствената си локализация с 

всичките й препятствия тепърва да избират друга. Когато 

възрастните хора познават в детайли своята заобикаляща 

среда, те знаят или могат да предвидят къде и кога би 

могло да възникне подобен стресор. Ако сменят 

обстановката или района, в който живеят, те са изправени 

пред наличието на нови, неподозирани и неочаквани 

стресори за тях. Много от възрастните хора, живеещи в 

дом за стари хора, се фрустрират от това, че техен съсед е 

пуснал телевизора със силен звук и това им пречи те 

спокойно да почиват в следобедните часове. Но повечето 

от тях предпочитат да не стигат до конфронтация, 

търсейки директни или индиректни начини да се справят с 

проблема, а вместо това търсят пасивни методи за 

отстраняването на проблема – излизат от стаята и отиват 

при някой друг съсед, където е спокойно, пускат си и те 

телевизора или примирено чакат, докато съседът им спре 

силния звук. Други възрастни хора са склонни да проявят 

заучена безпомощност, когато са налице неприятности 

като замърсяване, предразсъдъци или дискриминация към 

тях, високата престъпност в квартала им. За тях всякакви 

действия по предотвратяването на тези проблеми са 

безсмислени и изразходващи излишни ресурси, тъй като 

подобни неприятности имат социален характер и 
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отделният индивид е безпомощен при опитите сам да се 

справи.  

Самокритичността е друга предпочитана стратегия, която 

старите хора са склонни да прилагат в справянето си с 

неприятностите на заобикалящата среда. 

Самообвинението при старите хора се проявява най-вече 

под формата на съжаление, че в по-ранните етапи не са 

направили необходимото, за да се си спестят проблемите 

на околната среда в старостта. Самокритичността не е 

особено благополучна стратегия и рядко може да бъде 

фактор за постигане на удовлетвореност от живота в късна 

зрялост.  

Нашите резултати не потвърждават, че дистанцирането на 

проблема или положителната преоценка са предпочитани 

стратегии в старостта, когато става въпрос за 

преодоляване на подобен тип неприятности. Силната 

чувствителност и реактивност на старите хора към 

проблемите на заобикалящата среда не може да бъде 

предпоставка те да се опитват да или редуцират 

проблемите, дистанцирайки се от тях. Напротив, когато те 

се опитват да минимализират значението на такива 

неприятности като шум, климатични условия, висока 

престъпност, те могат да задълбочат тези проблеми и това 

да доведе до други неприятни последици за тях като 

уязвимост от нападения, подлагане на риск от сърдечно-

съдови заболявания, пренебрегвайки високите 

температури и пр. 

Положителната преоценка също не може да бъде избрана 

като начин за справяне, защото тези неприятности имат 
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обикновено хроничен и продължителен характер, 

позитивното разглеждане на тези проблеми може да бъде 

приложено временно. 

В нашата извадка не се констатира, че социалната 

подкрепа е предпочитана стратегия за справяне с 

предизвикателствата на заобикалящата среда. Връзките с 

другите хора безспорно могат да бъдат фактор за 

преодоляване на този вид неприятности. Напр. някои 

възрастни хора, предимно от институциите и с някакъв 

вид увреждане, разчитат на други хора за набавянето на 

необходимите им хранителни или медикаментозни 

продукти. Но това не е така характерно за цялата извадка. 

Възрастните хора предпочитат да бъдат максимално 

автономни и независими от другите, когато е налице 

проблем с заобикалящата среда. Някои от тях съобщаваха 

в изследването, че не искат да споделят с другите това, 

което ги прави уязвими, за да не се задълбочи проблемът 

още повече или другите да злоупотребят с тази тяхна 

„слабост‖. Но въпреки това, V. Cerina, F. Fornara цитират 

проучвания, които са се акцентирали върху ефектите от 

личния опит спрямо мобилността на заобикалящата следа 

върху други изменения. В тези изследвания се установява, 

че старите жени, които имат повече социални връзки, по-

високи нива на лична ефикасност, познавателни 

способности имат по-високи показатели по отношение на 

ефективното преодоляване на препятствията в 

заобикалящата среда [45]. 

 Всекидневни неприятности, свързани с 

почивка/домакинство 
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Когато са налице проблеми, свързани с изпълнението на 

домакинството или получаването на пълноценна почивка, 

то тогава възрастните хора се насочват изцяло към 

проблемно-центрирани начини за справяне с тях като 

конфронтацията и активното справяне. Не се отдават 

много предпочитания към стратегии като дистанциране, 

положителна преоценка, самокритичност, дистанциране и 

социална подкрепа. 

За разлика от другите категории неприятности – 

здравословни, финансови, социални, такива, които са 

свързани със заобикалящата среда – където се наблюдават 

или само емоционално-центрирани стратегии, или 

смесени, то тук е налице единствено проблемно-

фокусирани емоции.  Можем да предположим, че 

възрастните хора виждат повече ресурси в себе си, за да се 

справят с този тип неприятности. Напр. за много от 

възрастните жени не представлява проблем сами да 

приготвят храна или да свършат каквато и да е лека 

домакинска работа. Голяма част от тях съобщават, че този 

тип дейност се е превърнала в „автоматизирана‖, тъй като 

я извършват всеки ден и това не се оказва стресиращо 

изпитание. Някои от възрастните хора, които сами не 

могат да се справят с тези всекидневни задължения, но 

живеят в институция, отново предприемат активни 

действия, търсейки някой от обслужващия персонал да 

свърши основните дейности, касаещи поддръжката на 

чистота в помещенията. 

Когато става въпрос за осигуряването на почивка, хората в 

трета възраст също са готови да положат активни 
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действия, за да си я гарантират пълноценно. С 

намаляването на физическите възможности за справяне с 

всекидневни проблеми на хората в късна зрялост, се 

увеличава вероятността на отдаването на по-голямо 

значение на времето, в което те имат възможността да 

съхранят своите ресурси. Напр., честа практика е 

институциите, предназначени за хората в трета възраст, 

стаите да се заключват в следобедните часове, забранява 

се пускането на телевизора и пр. Всичко това е свързано с 

активни действия по решаването на проблема с 

неприятностите, свързани с времето за почивка.   

Можем да предположим, че емоционално-центрираните 

стратегии не са удачни при неприятности, свързани с 

изпълнението на домакинските задачи, защото последните 

не са свързани с висока тревожност и не се възприемат до 

такава степен от индивидите като заплаха. Използвайки 

проблемните стратегии върху този тип проблеми, 

възрастните хора се насочват към промяната на реалната 

ситуация, без да загубват значителни ресурси. Що се касае 

неприятностите около почивката, възрастните хора 

реагират активно, с цел премахване на подобни стресори, 

защото почивката се явява основен източник на набавяне 

на ресурси, крайни необходими в късна зрялост. 

• Всекидневни неприятности, свързани със 

социалната среда 

Други всекидневни неприятности, с които възрастните 

хора трябва да се справят, са тези от социален характер – 

те са свързани с притеснения и тревоги около друг човек, 

конфликти, самота, зависимост. В нашите данни се 
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очертава една тенденция към използване и на активно 

справяне – активно справяне, конфронтационно справяне, 

и на пасивно – безразлично отношение. Останалите 

начини за справяне не са така предпочитани от старите 

хора - положителна преоценка, самокритичност, 

дистанциране и социална подкрепа. 

Активното справяне, което включва в своята структура 

компоненти от проблемно-центрираните стратегии за 

справяне с неприятностите, предизвикани от социалната 

среда, включва полагането на усилия за постигане на 

взаимно приемливо и оптимално решение и от двете 

страни, където е възникнал проблемът. Също така те 

могат да бъдат свързани и с усилия да се промени нечие 

поведение /най-често чрез аргументи или конфронтация/. 

Вижда се обаче, че усилията в търсене на съвети от други 

хора относно проблема или някакъв тип подкрепа тук 

липсва. 

Безразличното отношение към проблема е преди всичко 

емоционално-центриран начин за справяне с 

неприятностите, породени от социалната среда и се 

очаква, че възрастните хора ще вложат усилия по 

редуциране на мисленето за проблема или регулация на 

емоциите /самоконтрол, емоционална сдържаност/, но не 

и да се сведе до минимум неговото значение /т.е 

дистанциране/ или поемане на лична отговорност за 

случващото се под формата на самообвинение, 

самокритичност и пр. 

Данните на B.E. Compas не съвпадат с нашите по 

отношение на това, че старите хора, когато са 
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възпрепятствани от неприятности, предизвикани от 

изключително проблематична за тях социална среда, те не 

биха използвали социална подкрепа като начин за 

справяне. Напротив, в нашето изследване социалната 

подкрепа в такива ситуации може да бъде фактор за 

намаляването на последствията от стреса, на който са 

подложени възрастните хора в социална среда и 

благодарение на социалната подкрепа те могат да 

възстановят чувството си за личен контрол. 

 Когато социалните контакти и връзки се оказват 

проблематични и създаващи напрежение, хората в трета 

възраст са по-склонни да избягват интерперсонално 

справяне или подкрепа от страна на другите, която би 

могло да доведе до още по-голямо задълбочаване на 

социалните проблеми. Вместо това те сякаш са по-

склонни да избягват проблема или да регулират дистреса, 

на който са подложени. Нашите данни в този смисъл 

подкрепят тези на K.S.Rook и колеги, които намират, че 

проблемните връзки, особено тези, включващи близки и 

роднини, е по-вероятно да бъдат свързани с 

преживяването на психологически стрес[156]. В такъв 

случай възрастните хора са по-склонни да се насочват към 

избягващо или неангажирано или примирително 

поведение, което води до усещане за по-ниски нива за 

ефективно справяне и влошено здраве. Много голяма част 

от възрастните хора по време на изследването съобщаваха, 

че когато при тях е налице проблем със своите близки и 

приятели, те предпочитат да  „мълчат‖, за да не утежняват 

ситуацията. Въпреки всички тези усилия да не 

„подклаждат‖ ситуацията, те не са удовлетворени от това, 
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че не са изяснили и разрешили проблема с другия. 

Споделянето на проблема и/или търсенето на 

емоционална подкрепа може да бъде „нож с две остриета‖ 

– т.е възрастните хора могат да получат адекватна и 

ефективна подкрепа, но могат след това да станат обект на 

критика или клюки от страна на тези, от които те са 

разчитали да получат помощ. 

В този аспект, макар и тук социалната подкрепа да липсва 

като преобладаваща стратегия за справяне с 

неприятностите, прави впечатление, че когато става 

въпрос за негативен опит с амбивалентни социални връзки 

/т.е връзки с други хора, които не се възприемат като 

толкова значителни за възрастните хора/, то тогава е по-

вероятно те да: предприемат междуличностно справяне; 

демонстрират примирително поведение с другия или 

изясняване и търсене на отговорност за проблема и от 

двете страни. В нашата извадка има и такива хора в късна 

зрялост, които предпочитат да споделят проблема с някой, 

особено когато се касае за проблем, свързан с трети човек. 

Старите хора, които се сблъскват с всекидневни 

неприятности, предизвикани от социалната среда, са 

склонни да отдават предпочитания и към 

конфронтационното справяне. Много автори, изказват 

позиция, че конфронтацията не е предпочитан способ са 

справяне в стара възраст. В нашата извадка, а и в тази на 

D.H. Sorkin, S.R. Karen [180], се установява, че когато 

възрастните хора се опитват да променят позицията или 

гледната точка на някой друг, те са по-склонни да 

използват проблемно-центрирани начини за справяне като 
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аргументация или конфронтация. Тези, които обаче не 

желаят да си развалят взаимоотношенията с другите, 

предпочитат в по-голяма степен самокритичността, т.е 

търсят дълбоко в себе си причината за възникналата 

неприятност, но поемането на отговорност по проблема не 

е предпочитана стратегия за българската извадка. 

Самокритичността и самообвинението може само да 

увеличи емоционалния стрес в късна зрялост и да бъде 

причина за още по-голяма уязвимост към реактивност на 

неприятности от социален характер. 

Интересно е, че повечето изследвания, а и настоящето, не 

откриват връзка между дистанциране и положителна 

преоценка на неприятности от социален характер. 

Свеждането до минимум на значението на социалните 

проблеми не е предпочитана реакция от страна на хората в 

трета възраст, тъй като те придават голямо значение на 

този вид проблеми. Притесненията около близките хора са 

белег на генеративност и всякакво редуциране на тяхното 

значение би било твърде нетипично за хората в късна 

зрялост. Това в голяма степен важи и за позитивната 

преоценка.  

Търсенето на „добрата страна на проблема‖ може само 

временно да намали напрежението около ситуацията, в 

която се намират възрастните хора, но надали това би 

било продължително удовлетворително за тях, когато 

виждат, че проблемите около значимите за тях хора не се 

разрешават.  

 Като цяло за българската извадка се наблюдава, че 

възрастните хора предпочитат по-активни и проблемно-
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насочени стратегии за справяне, когато става въпрос за 

справяне с неприятности, причинени от социалната среда. 

В този аспект нашите данни обаче са в противовес с тези 

на F. Blanchard-Fields, която установява, че индивидите в 

трета възраст са по-склонни да използват по-пасивни и по-

малко проактивни стратегии, особено когато са изправени 

пред междуличностни проблеми [36]. 

• Всекидневни неприятности, свързани със здравето 

При анализа на начините, по които старите хора се 

справят с здравословните си неприятности, се очертава 

тенденция на използване на три типа стратегии: 

самокритичност, безразлично отношение, дистанциране. 

Стратегиите, които могат да се отнесат към по-малко 

вероятните за използване при наличието на проблеми, 

свързани със здравето като: болести; намаляване на 

физическите способности; влошаване на зрение/слух; 

странични ефекти от лекарствата. Тук се отнасят: 

социална подкрепа, положителната преоценка, 

конфронтационното и активно справяне. 

Предполага се, че хората, които са добри в решаването на 

проблеми, са по-склонни да предприемат мерки за 

избягването и предотвратяването на заболяването, което 

предполага, че тези индивиди могат да успеят да 

постигнат по-добро лечение. В този смисъл някои автори 

считат, че не е изненадващо, че индивидите, които 

използват избягващи стилове на справяне, може да им се 

влоши състоянието на здравето[130] . Това потвърждават 

и данните на H. Hsu, H. Tung които установяват в свое 

изследване, че избягващите и дистанциращите стратегии 
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за справяне със здравословни проблеми, са свързани с 

лоша адаптация и ниска степен на удовлетвореност от 

живота[92]. Минимализирането на значението на 

здравните неприятности може да има много негативни 

последици за възрастните хора и така да стане фактор за 

ниска удовлетвореност от живота.  

От друга страна, временното дистанциране от тези 

проблеми може да има благоприятен ефект, когато 

възрастните хора се възстановяват след заболяване [116]. 

Като придават по-малко значение на проблема, се 

предполага, че те ще се възвърнат към своите всекидневни 

дейности и ритъм по-бързо, за разлика от тези, които са 

по-предпазливи и внимателни към своето заболяване. В 

този аспект, дистанцирането може а има възстановяваща и 

обновяваща функция при старите хора, което на свой ред, 

да бъде предпоставка за по-високо благополучие. 

B.J. Felton, T.A. Revenson намират, че при здравни 

хронични проблеми най-често използваните стратегии от 

страна на хората в средна и късна зрялост, са търсене на 

информация, емоционална експресия и самообвинението 

[71]. 

 Резултатите от изследването потвърждават позициите на 

B.J. Felton, T.A. Revenson за самокритичността [72]. 

Много от възрастните участници в извадката бяха склонни 

да търсят вина и отговорност за своите здравословни 

неприятности. Обособиха се два типа възрастни хора 

според начина им на търсене на отговорност в своите 

действия: една част от хората в трета възраст клоняха към 

интернална самокритичност – причините за своя спад в 



192 
 

здравословното състояния те отнасяха към това, че не са 

предприели необходимите действия по регулирането на 

проблемите си, като са подценили опасността от 

разболяване, нередовно приемане на медикаменти, 

непризнаването на компетентността на личния си лекар и 

пр. Другият вид самокритичност има по-скоро 

екстернален характер, т.е участниците в изследването бяха 

склонни да се самообвиняват за случилите им се 

неприятности със здравното им положение, позовавайки 

се на нерационални и външни източници – причинители 

на тяхната болест. Много често такива хора 

интерпретираха случилото се с фрази от типа: „Бог ме 

наказа, защото не/направих……‖, „Съдбата ми го върна на 

здравето, защото аз….‖.   

Като цяло, избягващите стратегии като безразличното 

отношение са свързани с повече симптоми и по-лоши 

прогнози при пациенти с рак, докато тези, които използват 

проблемно-фокусирани стратегии за справяне или 

активни, конфронтационни стилове изглеждат живеят по-

дълго [26]. В този смисъл, нашите данни подкрепят 

частично тези на C. Aldwin и колеги [26], а именно, че 

възрастните хора търсят директно и конфронтационно 

справяне с проблемите. Голяма част от възрастните хора 

споделяха, че почти винаги предприемат необходимите 

мерки за справяне с проблема като напр. честото 

измерване на кръвното налягане, редовното приемане на 

медикаменти, посещения при лекаря поне веднъж в 

месеца. В този смисъл, нашите данни пък са в противовес 

на B.J. Felton, T.A. Revenson, които намират, че с 

възрастта намалява афективността, или експресията и това 
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е от значение при копинг реакциите към заболяването 

[72]. В подкрепа на тези аргументи, те цитират 

изследвания, които установяват, че реакцията на гняв при 

пациенти с рак е по-характерна за по-млади жени, докато 

дезангажирането, зависимостта са по-характерни за по-

възрастните жени.  

Но тези резултати не отговарят  напълно на 

предпочитанията на българските пенсионери към 

справянето. В действителност, не се наблюдава 

тенденциозно активно справяне сред тази възрастова 

група, т.е старите хора в България не са много склонни да 

търсят подробна информация за своето заболяване, 

четейки специализирана литература и в тази насока 

нашите резултати се потвърждават с тези на B.J. Felton, 

T.A. Revenson, според които търсенето на информация 

намалява с възрастта [72]. Самото търсене на информация 

се явява компонент на проблемно-фокусираните стратегии 

за справяне, които с възрастта се счита, че намаляват. 

Обаче нашите данни са в противовес с тези на Fiksenbaum 

и колеги, които откриват, че проактивното справяне е 

свързано с наличието на по-малко неприятности, свързани 

със здравето, защото индивидите са по-склонни да търсят 

активни решения на своите здравословни проблеми и това 

в повечето случаи е свързано с повишено 

благополучие[74]. 

 Но когато заболяването на хората в трета възраст 

придобие по-сериозни мащаби, те са склонни да се 

изправят директно с проблема, търсейки начини /като 

конфронтационното справяне/ да редуцират последиците 



194 
 

от здравословните проблеми. В този аспект, можем да 

предположим, че поведенческата неангажираност е 

неадаптивна мярка за справяне със здравословен стрес, 

свързана е с лоши и рискови резултати в здравословното 

състояние на стария човек и ако възрастният човек 

избягва да мисли за сериозността на своите неприятности, 

свързани със здравето, то вероятността за фатален 

завършек се увеличава.  

Социалната подкрепа също не е предпочитана стратегия 

за овладяване на здравословните проблеми. В този 

смисъл, данните съвпадат частично с тези на някои учени, 

които установяват, че социалните групи на подкрепа имат 

най-положителен ефект върху физическото 

функциониране при пациенти с рак на гърдата с малко 

личностни ресурси, но такъв тип подкрепа може да не се 

окаже благоприятна за жени, които са имали твърде 

високи нива на подкрепа [39]. Социалната подкрепа може 

да бъде „нож с две остриета‖. От една страна, възрастните 

хора, страдащи от голяма честота на неприятности, 

свързани със здравето, материалната и емоционална 

помощ от страна на близките хора са важни и 

положителни импулси за напредъка и възстановяването на 

възрастния човек. От друга страна, взаимодействието и 

получаването на подкрепа може да има вредни и 

отрицателни ефекти за хората, уязвими от своите 

заболявания. Подобни подкрепи могат да доведат до 

обезсърчаване на изразяване на чувства и емоции от 

страна на болния, взимането на бързо и недообмислено  

решение, омаловажаване на болестта и пр. Освен това, 

възрастните хора, станали обект на здравословен проблем 
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може да възприеме получаването на ресурси като повече, 

от това, което той е способен да отвърне със същото. Това 

може да доведе до зависимост от другия и съответно да се 

подкопае самооценката и чувството за личен контрол на 

страдащия от подобни неприятности.  

Що се касае положителната преоценка като начин за 

справяне с здравословните неприятности, се наблюдава 

отрицателна тенденция към използване на последната, т.е 

колкото повече са утежнени старите хора от проблеми със 

здравето, толкова по-малко биха използвали позитивната 

преоценка. В този аспект, нашите данни не съвпадат с тези 

на N. Krause [102], който цитира изследвания, 

установяващи значителна връзка между религията и 

здравето при старите хора. Позитивната преоценка, 

съдържаща и религиозен  аспект, се оказва важен 

детерминант за по-доброто физическо и психическо 

здраве. Други проучвания посочват, че има пряка връзка 

между религиозност и смъртност. Макар и малко 

противоречиви, повечето резултати от тези изследвания се 

обединяват около това, че по-религиозните и положително 

гледащи хора на събития е по-малко вероятно да починат 

в определен период от време, в сравнение с техните 

връстници, които нямат подобни нагласи. Това се 

обяснява с предположението, че ако неприятностите, 

свързани със здравословното положение, подкопават в 

определена степен чувството за личен контрол  или 

чувството за смисъл, то религиозността и положителното 

възприятие на проблема повишават личния контрол и 

самооценка при хората, изложени на здравни стресове. Но 

това би могло да бъде, когато не е налице голям брой 
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стресове, изчерпващи личностите ресурси на индивида за 

противопоставяне. Когато болките или по-голямата 

чувствителност на индивидите се увеличават, то 

индивидите са по-склонни да гледат на нещата през 

призмата на песимизма. 

В заключение, може да се обобщи, че старите хора 

използват богат репертуар от стратегии за справяне, 

когато се сблъскват с всекидневни неприятности, 

свързани със средата, здравето и финансите. В първия 

случай те са склонни да използват и проблемно-

ориентирани стратегии, и емоционални. Във втория 

случай, когато се сблъскват с неприятности, свързани със 

здравето или с парите, те отдават предпочитание само на 

емоционално-ориентирани стратегии.   

• Влияние на всекидневните неприятности върху 

удовлетвореността от живота 

На рис.20 по-долу се очертават два типа всекидневни 

проблеми, които корелират отрицателно с 

удовлетвореността от живота. Това са неприятностите от 

финансов и здравословен характер. Всички останали 

неприятности, не влияят толкова отрицателно на 

индивидите в късна зрялост. 

За българска извадка, най-рефлектиращите върху 

удовлетвореността от живота са тези неприятности, които 

имат финансов характер. Тези резултати потвърждават 

тези на N. Krause [107], K.F. Ferraro, Y. Su [73], според 

които безпокойството около финансовото положение 

понижава самооценката /а тя е част от удовлетвореността 
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от живота/, предиктор е на депресивни симптоми, 

понижава психологическите и физически ресурси и 

влошено здраве. Напр., някои жени, живеещи в социални 

институции, споделяха, че не могат да си позволят да 

излизат със свои познати, поради недостиг на пари.  

 

Рис. 20. Влияние на всекидневните неприятности върху 

удовлетвореността от живота. 

Финансовите неприятности могат да бъдат предпоставка и 

за появата на други неприятности като здравните, поради 

това, че индивидът трябва да се лишава от набавянето на 

важни за него елементи и това също да доведе до спад в 

удовлетвореността. Когато възрастните хора ценят своята 

индивидуалност и независимост, финансовите 

неприятности биха били възприети като по-стресиращи, 

тъй като това е свързано с намалено чувство на контрол и 

по-голяма зависимост от другите [104, 107]. 

Вторият значим фактор в отрицателна релация с 

удовлетвореността от живота в трета възраст са 

неприятностите, свързани със здравословното състояние. 

Необходимостта за справяне с постоянния спад на 

здравето се възприема от старите хора като силно 

стресиращо. Възрастните хора с влошени здравни 
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способности или трудности при поддържането на контрол 

над живота си заради болест или физически ограничения 

са изложени на риск от общ физически и психически риск 

[94]. Изправени пред влошаването на здравето, много 

възрастни индивиди изпитват трудности при 

поддържането на определено чувство на самоуважение и 

благополучие. Това на свой ред няма как и да не доведе до 

занижена удовлетвореност от живота. Така бихме могли 

да приемем и тезите на M. Krokavcova и колеги [109] и 

A.A. Jonker и колеги [94], които установяват, че 

хроничните заболявания водят до загуба на 

психосоциални ресурси, като например себевладеене, 

самоефективност и самочувствие. Тези загуби са силно 

свързани с намаляване на благополучието и 

удовлетвореността от живота. 

Що се касае неприятностите, предизвикани от социалната 

среда, тук също е налице отрицателна връзка, но и 

незначителна. За успешното овладяване на подобен тип 

проблеми важна роля има и начина, по който хората се 

справят. Напр. D.H. Sorkin и колеги разглеждат 

ефективността от справянето с неприятностите, породени 

от социалната среда и установява, че възрастните хора, 

които се опитват да променят мнението на другите чрез 

аргументи, конфронтация или други проблемно-

центрирани стратегии, отчитат ниски нива на ефективност 

и удовлетвореност [180]. За разлика от тях, тези, които 

разчитат повече на по-пасивни и хармонични техники за 

справяне със социални проблеми, имат по-високи 

възприятия на успешност и удовлетвореност. 
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Прави впечатление, че два от стресовите фактора 

/неприятности от заобикалящата среда и неприятности, 

свързани с почивка/домакинство/ са в положителна връзка 

с удовлетвореността.  

Неприятностите от заобикалящата среда също се 

повлияват от удовлетвореността, но не във висока степен. 

Някои автори като S.A. Robert акцентират в анализа върху 

взаимовръзката между заобикаляща среда и  

благополучието сред възрастните хора и установяват 

нейното значение за тази възрастова група [154]. Когато са 

налице препятствията на местно ниво, промените в 

нуждите на услуги на старите хора в общността, както и 

социалните връзки, се отразяват в определена степен на 

удовлетвореността от живота в късна зрялост. Напр. J. Cho 

и колеги установяват, че жилищните условия като основно 

оборудване /качествен ремонт/, налични удобства 

/подходящи мебели/, необходими условия за хора с 

физически увреждания /парапети в коридорите/ са 

съществени предиктори за високата удовлетвореност на 

хората в трета възраст от живота [51].  

По същия начин не може да се установят обяснителни 

модели между неприятностите от 

домакинството/почивката и общата удовлетвореност. 

Стъпковият регресионен анализ ги е изключил като 

значими, но е интересно, че единствено те и 

неприятностите, предизвикани от заобикалящата среда, са 

в положителна релация с удовлетвореността от живота. 

Може да се предположи, че неприятностите от средата и 

тези, които са свързани с домакинството/почивката имат 
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постоянен и хроничен характер в житейския цикъл и 

подлагането на тях вероятно има адаптивна и 

автоматизирана функция. Числовите стойности обаче са 

твърде ниски, близки до нулата и по-скоро при тях няма 

взаимовръзка. Затова правенето на такива заключения 

изисква провеждането на повече изследвания, доказваща 

подобна положителна връзка. 

В заключение, може да се твърди, че старите хора в 

България възприемат като заплаха всекидневните 

неприятности, свързани със здравето и финансите. 

Именно тези неприятности оказват влияние върху 

удовлетвореността от живота и благополучието. 

3.5. Модел на съотношението на 

всекидневните неприятности, 

стратегиите за справяне и 

удовлетвореността от живота 
На рисунка 21 по-долу е направен опит да се изобрази и 

установи хипотетичния процес на адаптацията на старите 

хора, а именно как всекидневните неприятности влияят на 

стратегиите за справяне и доколко те са удачни. За 

постигането на тази цел ние разгледахме по-значимите 

отношения в този модел по компоненти: всекидневни 

неприятности, стратегии за справяне и удовлетвореност от 

живота, която се явява краен етап и резултат на 

адаптацията на старите хора. 

От модела се вижда, че възрастните хора реагират по-

различни начини на всекидневните неприятности. Прави 
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впечатление, че индивидите в тази група използват и 

емоционално-насочени стратегии, и проблемно-

центрирани такива. Хората, които са изложени на високи 

нива на всекидневни неприятности, са склонни да 

използват конфронтационно справяне или активно 

справяне, т.е въпреки намалените си личностни ресурси, 

те се опитват да решат проблемите, дори и понякога това 

да е свързано с по-директни усилия. Конфронтационното 

и активно справяне са предпочитани, когато са налице 

трудности в адаптирането към средата. Възрастните хора 

предпочитат тези две проблемно-фокусирани стратегии, 

когато са налице проблеми със социалната среда, със 

заобикалящата и неприятности около 

домакинството/почивката, т.е проблемно-фокусираните и 

активни стратегии са предпочитани при проблеми със 

средата, в която живеят възрастните хора. 

 

Рис 21. Модел на връзките между всекидневни 

неприятности, стратегии за справяне и удовлетвореност от 

живота 
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И обратното, безразлично отношение, дистанциране, 

самокритичност и положителна преоценка /стратегии, 

центрирани към емоциите/, са предпочитани при 

проблеми, свързани със здравето или финансовото 

положение. Емоционално-насочените стратегии са 

предпочитани по-скоро, когато са налице личностни 

проблеми, обикновено трудно контролируеми и 

управлявани от личността. Тогава възрастните хора се 

насочват към по-пасивни стратегии. 

Тази констатация в някаква степен се потвърждава и във 

фигура№18 личностни характеристики – всекидневни 

неприятности. Индивидите с автономни нагласи изпитват 

повече здравословни проблеми, т.е /свързани с личността/. 

В същото време те нямат проблеми със социални 

конфликти или домакинство/почивка /със стресиращите 

аспекти на средата/. Социотропично настроените 

възрастни хора преживяват като по-стресови проблемите, 

свързани със социалната среда и финансовите 

неприятности. 

В проведеното изследване, удовлетворените от живота си 

възрастни хора се ориентират към три вида стратегии: 

активно справяне, положителна преоценка и социална 

подкрепа.  

По-неблагополучни стратегии в стара възраст се явяват 

безразличното отношение, конфронтационно справяне и 

самокритичността. Те корелират отрицателно с 

удовлетвореността и можем да предположим, че те имам 

по-малко адаптивни резултати в стара възраст. 
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Независимо че повечето изследователи концептуализират, 

че емоционално-насочените стратегии са характерни за 

стара възраст, то настоящето проучване установява, че и 

емоционалните, и проблемно центрираните стратегии се 

използват от възрастните хора в стремежа си да се 

адаптират по най-благополучия за тях начин към 

възрастовите промени в края на живота. 

ИЗВОДИ 
1. Анализът на всекидневните неприятности показа, 

че най-изразени в нашата извадка се явяват 

неприятностите, свързани със здравето и 

финансовите трудности. Най-малко изразени са 

неприятностите, свързани с почивката и 

домакинството 

2. Резултатите по копинг стратегиите показаха, че 

възрастните хора използват голяма палитра от 

стратегии. Въпреки че много изследователи са 

установили, че емоционално-ориентираните 

стратегии са по-характерни за стара възраст, то 

настоящето изследване показва, че възрастните 

хора в България използват в голяма степен 

емоционално-ориентирани стратегии в своя 

ежедневен живот, но проблемно-ориентираните 

стратегии също са разпространени и се използват 

от старите хора в стремежа си успешно да се 

адаптират към възрастовите промени. 

3. Старите хора по различен начин реагират на 

всекидневните неприятности. Хората в тази 

възрастова група използват и проблемно и 
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емоционално ориентирани стратегии. Хората, 

които се сблъскват със значително количество 

всекидневни неприятности са съсредоточени 

върху конфронтационното справяне или активния 

копинг. Конфронтационното и проактивно 

справяне са предпочитани, когато възникват 

трудности в адаптацията към заобикалящата среда. 

Старите хора предпочитат тези две проблемно 

ориентирани стратегии, когато имат проблеми със 

социалната или със заобикалящата среда, а също и 

когато трябва да се справят с проблеми, свързани с 

почивката или домакинството.  

4. Установихме положителна връзка между високото 

ниво на всекидневни неприятности и стратегии 

като конфронтационен копинг, безразлично 

отношение и дистанциране; и отрицателна връзка 

между високите нива на всекидневни 

неприятности и положителна преоценка. 

5. Емоционално ориентираните стратегии, като 

безразлично отношение, дистанциране, 

самокритичност и положителна преоценка са 

предпочитани за проблеми, свързани със здравето 

или финансовото положение. Старите хора ги 

използват, когато имат лични проблеми, трудно 

контролируеми и слабо управляеми ситуации. 

Тогава старите хора е по-вероятно да изберат 

пасивни стратегии. 

6. Сравнителният анализ на всекидневните 

неприятности по факторите „възраст―, „пол― и 

„условия за живеене― показа, че по всички 

разглеждани видове всекидневни неприятности 
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жените са по-изложени на всекидневни стресори, 

отколкото мъжете. По фактор „условия на 

живеене―, най-много са изложени на стресори 

тези, които живеят с деца и внуци, за разлика от 

тези, които живеят сами или в дом за стари хора. 

Анализът по възрастови различия показа, че в 

напреднала възраст човек изпитва повече 

всекидневни неприятности, отколкото в старческа. 

Изключение от това са неприятностите, свързани 

със здравето, където се наблюдава обратната 

тенденция. 

7. Установихме наличие на отрицателни връзки 

между удовлетвореност от живота и неприятности, 

свързани с финансовото положение и здравето при 

хората в стара възраст, което частично 

потвърждава хипотезата за това, че съществува 

обратна зависимост между всекидневен стрес, 

свързан със здраве и финанси и удовлетвореност 

от живота в старостта. От друга страна, 

неприятностите, предизвикани от заобикалящата и 

социалната среда и неприятностите, свързани с 

домакинството/почивката, не влияят на 

удовлетвореността от живота. 

8. По време на изследването, старите хора, които са 

докладвали високи нива на удовлетвореност от 

живота предпочитат три вида стратегии за 

справяне: активен копинг, положителна преоценка 

и социална подкрепа. Може да се предположи, че 

тези стратегии за справяне със стреса имат 

адаптивен характер. Най-малко успешни стратегии 
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за справяне са безразличното отношение, 

конфронтационният копинг и самокритичността. 

9. Стъпковият регресионен анализ позволява да се 

формира емпиричен модел за съотношенията на 

показателите за всекидневни неприятности, 

копинг-стратегии и удовлетвореност от живота. 

Този модел позволява да се предположи, че 

всекидневните неприятности, свързани със 

социалната и заобикалящата среда, а също и с 

домакинството/почивката, са предпоставка за 

използването както на проблемно ориентирани 

стратегии, така и на емоционално ориентирани. 

Всекидневните неприятности, свързани със 

здравето или финансите, т.е трудно 

контролируемите стратегии са предпоставка за 

използването само на емоционално ориентирани 

копинги за справяне. Интересно е да се отбележи, 

че полученият от нас модел демонстрира, че някои 

неприятности могат да доведат до актуализация на 

стратегиите за справяне като допринасящи за по-

голяма удовлетвореност от живота,  а също и за 

понижаването й (напр., неприятностите със 

заобикалящата среда). Други пък (напр., 

неприятностите със здравето и финансите) 

актуализират предимно стратегии, водещи до 

понижена удовлетвореност от живота. Този 

резултат позволява да се направи извода, че за 

българските пенсионери съществуват 

неприятности, чиято дезадаптивна роля е по-

висока и такива, с които човек напълно успешно се 

справя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Едно от най-решаващите предизвикателства за 

оцеляването на най-ценното и същевременно най-

противоречиво творение на природата – човечеството е 

неговото застаряване. То се отчита с подобаваща болка и 

драматизъм през 21 век. Броят на възрастните хора се 

повишава в абсолютни числа, както в рамките на 

националните държави, така и в световен план. 

Старостта е етап от развитието, в който човек би трябвало 

да поясни изграденото от него в годините и придобития от 

него опит. Той трябва да продължава да вярва и да се 

адаптира към промените и загубите и да е достатъчно 

гъвкав, да приема адекватно реалността и да запазва 

ресурсите си. Възрастният човек има ново съзнание за 

времето. Той трябва да използва, което му остава от 

жизнения цикъл, за да остави в наследство на своите 

близки и/или на света плодовете на своя опит и да 

удостовери, че животът му е имал смисъл. Трябва не само 

да се прибавят години към живота, но и живот към 

годините. 

Един от най-изявените когнитивни психолози – R.Lazarus 

[2006, с.7] метафорично охарактеризира този период като 

„циганско лято на живота‖. Възрастният човек е този, 

който може да демонстрира мъдрост, да се чувства 

господар на своя живот и да притежава успешна и изцяло 
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развита идентичност. Последната се явява основен 

двигател в преодоляването на загубите, лишаванията и 

раздялата със своята роля на активна личност, както и при 

справянето със занижени физически и сензорни 

възможности. 

Адаптацията към възрастовите промени изисква 

определени усилия, стратегии, действия и външни 

ресурси. Натрупаният опит и мъдрост позволява на 

старите хора да изберат по-ефективни стратегии за 

справяне с неприятностите. Следва да се признае, че в 

старостта справянето със стреса е свързано с емоционални 

копинг стратегии. Но има и други стратегии, които могат 

да способстват за повишеното удовлетворение и 

благополучие в стара възраст. Успешното справяне с най-

сложните възрастови изменения изисква гъвкаво 

преодоляване на трудностите. Повечето проблеми, с които 

се сблъскват възрастните хора, са дълговременни. Заради 

това на старите хора е нужно правно и непрекъснато да се 

адаптират към новите условия.  

Грижата за функционалната система, оптимизмът и 

надеждата за бъдещето, социалната подкрепа и 

взаимодействие с другите хора могат да бъдат важни 

елементи за преодоляването на проблеми и стреса в стара 

възраст. Знанията и опитът, натрупан в продължение на 

много години, също имат значение, тъй като те са един от 

факторите за избор и формиране на стратегии за справяне 

с възрастовите промени. 
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