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Управление на стреса

Раздел 1 ПРИПОЗНАВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА 
ОТ ЦЯЛОСТЕН ПОДХОД ЗА 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ СПРАВЯНЕ 
С ПРОБЛЕМА СЪС СТРЕСА. 

Раздел 2 Осъществяване на реакция за справяне в 
зависимост от индивидуалните нужди

Препратки/ допълнителна литература



Вид дейност - Вярно или невярно
1. Познаването на умения за управление на стреса може да подобри личното самочувствие и 
производителността на труда.
a.Вярно
b.Невярно
2. Ако избягвате хората, които ви причиняват стрес, това няма да е от полза за работата ви.
a.Вярно
b.Невярно
3. Разбирането на стресовите ситуации на работното място няма да ми помогне да решавам
проблеми.
a.Вярно
b.Невярно

Дейност преди теста



Управление на стреса
Част 1 ПРИЗНАВАТ 

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ 
ЦЯЛОСТЕН ПОДХОД ЗА 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ 
СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМА СЪС 
СТРЕСА. 

Тема 1 Лична реакция на стреса

Тема 2 Какво представлява стресът
Тема 3 Справяне със стреса
Оценка



ПРИПОЗНАВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЦЯЛОСТЕН ПОДХОД ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМА СЪС СТРЕСА

PICTURE FROM PIXABAY.COM



Въведение и цели на обучението                                                      picture from pixsaby.com

"Стресът се отразява неблагоприятно както на благосъстоянието, така и на 
цялостната работа на хората. Стресът може и трябва да се управлява, за да 
се защити и подобри психичното здраве на хората. Този модул се фокусира 
върху това да предостави на читателите знания, за да преценят кога и как 
стресът се превръща в опасност или възможност? Да разпознаят 
необходимостта, за да разработят цялостен подход за предотвратяване или 
справяне с проблемите, произтичащи от стреса, и да се научат как да 
намалят вредите, причинени от стреса на работното място, като повишат 
уменията за положителна адаптация на поведението и се справят с 
негативните последици от стреса. преди да прочетете съдържанието на 
курса, натиснете бутона с целите на обучението, за да научите повече 
ЦЕЛИ НА УЧЕНЕТО 

Presenter Notes
Presentation Notes
В края на този модул трябва да можете да :Да разпознаете необходимостта от разработване на цялостен подход за предотвратяване или справяне с проблемите, произтичащи от стреса .Да знаете как дадено събитие се възприема като стресиращо събитие и каква е обичайната лична реакция на стреса Да разпознавате дали стресът е опасност или възможност? Кога и защо?Да прилагате подходящи стратегии за контролДа научите как да бъдете оптимисти срещу песимисти и как това влияе на начина, по който се справяме със стреса  Да се справяте със стресовите фактори Да се запознете с биологичните фактори - научете се как да бъдете във физическа форма - процесът борба или бягство Да научите и разпознвате поведенческите фактори - (Премахване - Промяна - Приемане) Да разпознавате процеса на справянеДа усъвършенствате уменията за адаптиране на позитивното поведение, насочени към преодоляване на негативните ефекти от стреса 



Преглед на раздела

Този раздел се отнася до знанията, уменията и нагласите за стреса и за това как той влияе на човека. Дадено събитие се

възприема като стресор, ако включва вече настъпила вреда или загуба, заплаха от бъдеща опасност или

предизвикателство, което трябва да се преодолее. В този модул ще бъде изразена връзката между положителния стрес и

конструктивното поведение и отрицателния стрес и реконструктивното поведение. Разликата между оптимистичната и

песимистичната гледна точка и различното поведение, дължащо се на лични характеристики, работна среда,

психосоциални аспекти, предишен опит и др. Участниците ще бъдат помолени да разграничат дали стресът

представлява възможност или риск. Те ще придобият знания как да се справят със стресови ситуации, като поставят

стресорите в категории, научавайки повече за процеса на цикъла на стресорите. Освен това по време на този процес

участниците ще имат възможност да се упражняват върху проблеми, свързани със стреса, и казуси и да отговарят на

съответните въпроси, които ще им помогнат да разберат по-добре контекста. И накрая, въпросите за оценка ще помогнат

да се разберат знанията, които участниците са придобили чрез този модул.



Какво е стрес

стресът е физическа, психическа и 
химическа реакция на тялото ви към 
обстоятелства, които ви плашат, натоварват, 
объркват, застрашават или дразнят.



Трите фази на процеса
picturefrompixsaby.com
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Тема 1

Presenter Notes
Presentation Notes
Реакция на дразнителя: Първата реакция, когато организмът се сблъска със стресогенно събитие. При разпознаването на стресора се наблюдава интензивна мобилизация на биохимичните ресурси (готовност и призив за въоръжаване на системите на организма).Етап на съпротива: Етап на съпротива: Етапът на съпротива настъпва, когато излагането на стресора продължи и това излагане е съвместимо с адаптацията. Телесните признаци, характерни за алармената реакция, практически са изчезнали и устойчивостта се повишава над нормалното. Ако непрекъснато сме изложени на стрес, телесната резистентност ще последва и ще направи адаптацията. В крайна сметка устойчивостта се повишава над нормалното и телесните признаци на алармената реакция изчезват и човекът влиза в нормална ситуация.Етап на изтощение: Изложеното на продължителен стрес тяло започва да се приспособява към стресора. Ако обаче стресорът е твърде силен, може да настъпи смърт.



Диагностика на дискомфорта

Снимка от pixsabay.com

• Стресът обикновено се проявява в една от двете възможни реакции:

БОРБАБЯГСТВО

Presenter Notes
Presentation Notes
Бягство: хората, които се опитват да избягат от проблема, са тези, които изчакват да видят какво ще се случи след дадено събитие. Обикновено те не правят нищо, за да променят или премахнат пречките/решат проблемаБорба: Човекът иска да намери решение веднага и бързо, за да приключи бързо със събитието, което причинява проблема.



Личностни фактори - песимистична и оптимистична гледна точка "Как виждате 
чашата с вода?" Полупълна ли е или полупразна? 
( Bandura, A., Self-efficacy mechanism in human agency (Механизъм на самооценката в човешкото действие), Am. Psychol., 37, 122, 1982 г. Scheier, M. F. and 
Carver, C. S., Effects of optimism on psychological and physical well-being: theoretical overview and empirical update, Cognit. Ther. Seligman, M. E. P., Helplessness: On 
Depression Development and Death, Freeman, San Francisco, CA, 1975) снимки от pixsa.com

Личностни 
характеристики 

Лично управление на 
стреса

Мислете...Разгран
ичение между 

песимист и 
оптимист 

Чувствайте 
се 

безпомощни

Научен оптимизъм 

Presenter Notes
Presentation Notes
Личностни характеристики : По-често хората, които вярват, че контролират собствената си съдба и като цяло очакват най-доброто от живота, са по-способни да придобият контрол над стресовите фактори и да преживеят положителен стрес. Тези индивиди са позитивно мислещите личности (позитивните мисли водят до позитивни чувства и позитивно поведение - позитивен резултат) Тези личностни фактори са много важни -самообладанието и оптимизмът - не са постоянни вродени черти на хората. Те са състояния на ума или очаквания, произтичащи от личния опит, и могат да бъдат възпитавани. Възможно е да се предоставят на хората преживявания, които увеличават чувството, че са "в контрол" -изследванията показват, че преживяванията, които карат хората да вярват в нещо добро и ефективно, ще дойдат от опитите им да превърнат стреса в конструктивно действие, а не в дистрес, според изследванията (Bandura, 1982, 1986; Scheier and Carver, 1988, 1992).Мислете за песимизма срещу оптимизма: Става дума за това, че нашата личност, минал опит и текуща ситуация влияят върху това дали се чувстваме оптимисти и контролирани или песимисти и неконтролируеми. "Как виждате чашата с вода?" Дали е наполовина пълна или наполовина празна? Можем да я видим по различен начин в зависимост от текущото ни състояние на оптимизъм или песимизъм.  Въпросът е, че нашата личност, минал опит и текуща ситуация влияят върху това дали се чувстваме оптимисти и в контрол, или песимисти и извън контрол. ( Bandura, A., Self-efficacy mechanism in human agency, Am. Psychol., 37, 122, 1982. Scheier, M. F. and Carver, C. S., Effects of optimism on psychological and physical well-being: theoretical overview and empirical update, Cognit. Ther. Seligman, M. E. P., Helplessness: On Depression Development and Death, Freeman, San Francisco, CA, 1975)Чувство за безпомощност:  Има хора, които се научават да се чувстват безпомощни.  Обикновено хората, които се чувстват безпомощни, отразяват важна психологическа концепция, наречена "заучена безпомощност." Това е нещо, което е свързано с това, в което ТЕ са вярвали . Например, когато ги попитате какво обикновено правят, за да се справят със стреса и да подобрят живота си и да го направят по-безопасен и по-продуктивен, те обикновено отговарят, че : "Освен да следвам процедурите за намаляване на стреса, не мога да направя много, за да се справя със стреса на работното си място." Осъзнавате, че съществува съпротива срещу промяната "Наистина няма голямо значение какво правя, каквото ще да е, ще бъде." Това е нещо, което те вярват, че всичко не е под техен контрол и има много малко или нищо, което да направят, за да подобрят или променят ситуацията и живота си."Не мога да направя много за намаляването на стреса, ако това е моето време, това е моето време."Това е заучена безпомощност. Концепцията е обозначена преди повече от 20 години от психолози, които изследват процеса на учене на кучета (Maier and Seligman, 1976.Seligman, 1975). Maier, S. F. and Seligman, M. E. P., Learned helplessness: theory and evidence (Научена безпомощност: теория и доказателства), J. Exp. Psychol. Gen., 105, 3, 1976 г.Предишните неуспехи, обусловени от експерименталните субекти, карат работниците да се чувстват безпомощни, всъщност да бъдат безпомощни. Доста лесно е да се предположи, че развиват "безпомощна" перспектива по отношение на управлението на стреса в резултат на лош минал опит.Научен оптимизъм. Не е задължително лошият опит да доведе до нагласа за научена безпомощност. Хора, които изглежда черпят сила или енергия от неуспехите си и се стараят още повече да успеят, когато им се даде нов шанс. По подобен начин Селигман и колегите му установяват, че някои кучета се противопоставят на заучената безпомощност, ако преди това са имали успех в избягването на електрически шок. Така се получава, че някои хора са склонни да се предадат пред лицето на стресора, докато други се борят.



Помислете за 6-те най-стресиращи ситуации в живота ви (Lieberman, M. A., The effects of social support 
on response to stress, в Handbook of Stress Management, Goldberg, G. and Bresnitz, D. S., Eds., Free Press, New York, 1983)  
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Presenter Notes
Presentation Notes
За да се справите с тези 6 стресови ситуации, трябва да започнете, като поставите тези стресови фактори във всяка категория - НАЧАЛО С ГОЛЯМАТА, КАТО ЗАПЛАТАТА ВИ - можете да вземете решение за действие, като например 	А) ДА СЕ ОТСТРАНИТЕ ОТ НАСТОЯЩОТО РАБОТНО МЯСТО И ДА СИ НАМЕРИТЕ ПО-ДОБРА РАБОТА. 	Б) ДА ПРОМЕНИТЕ СИТУАЦИЯТА, КАТО ПОИСКАТЕ СЪСТЕЗАНИЕ 	C) ДА ПРИЕМЕТЕ СИТУАЦИЯТА Приемането не е непременно ИЗБЯГВАНЕ ПОМНЕТЕ, ЧЕ ПОНЯКОГА СПРАВЯНЕТО СЪС СТРЕСА Е НЕЩО КАТО ДА СЕ НАУЧИТЕ ДА ВЛАГАТЕ РАЗОЧАРОВАНИЕТО СИ В ПЕРСПЕКТИВА. 



Емоционални навици и управление на стреса picturefrompixsaby.com

1. Решете да живеете в красива държава 
2. Идентифицирайте емоционалните си навици 
3. Физическо обучение 
4. Не оставайте в състояние на неудовлетвореност 
5. Имате мотиви, които надхвърлят вас самите 
6. Повишавайте малко стандартите си всеки ден  
7. Подобрете себе си 
8. Затвърждаване на убежденията ви 

(Lazarus, R. S., Emotion and Adaptation, Oxford University Press, New York, 1991, Lazarus, R. S., Psychological Stress and the Coping Process, McGraw-Hill, 
New York, 1966).



Отрицателен стресор срещу положителен стресор picturefrompixsaby.com
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Presenter Notes
Presentation Notes
Ако смятате, че животът ви не е толкова важен или не харесвате приятелите си/колегите си, ще действате минимално и ще получите ограничени резултати. Това ще увеличи негативните мисли, създавайки безкраен цикълАко вярвате, че ще намеря начин да подобря живота си и да увелича производителността си, това ще проработи и ще се държите уверено, следователно ще намерите начин да успеете. Когато вярвате, че дадено действие ще проработи, тялото, гласът и действията ви ще бъдат напълно инлайн и ще увеличат потенциала, за да успеете.Scheier, M. F. and Carver, C. S., Perspectives on Personality, Allyn & Bacon, Boston, MA, 1992



Пример снимка от pixabay.com 

"Какво да правя, когато почувствам "парализа на страха" нищо не се движи, обикновено 
това се случва, когато започна да се чудя за различни ситуации от живота си милиони и 
милиони мисли. Умът ми не се спира и започва да бушува ...... в главата ми се въртят 
огромно количество мисли сякаш има каскада от мрачни и обречени мисли и аз не 
чувствам, че мога да направя нещо не мога да ги контролирам .......не мога да предприема 
никакви действия никакви действия ..... Просто се притеснявам..... просто се притеснявам 
нищо друго..."

Presenter Notes
Presentation Notes
Всички хора сме се чувствали така поне веднъж в живота си и сме забравили, че е добре да си спомним. Кой е моментът в живота ми, когато имам огромна криза и огромен стрес, които ме карат да се чувствам парализиран? и какво ви помага да се справите? Чувствали ли сте се така някога в живота си?Какво направихте? Какви убеждения, какви стратегии, какъв опит сте използвали, за да преминете през тази ситуация? Кой ви помага?Какво направихте, за да направите тази промяна?



Научих се да бъда оптимист picturefrompixsaby.com 

• Извършвайте дейности, които ще ви окуражат и ще ви
дадат възможност да направите нещо различно и да
промените представата си за живота. Помислете как
можете да успеете

• Хората, които вярват, че усилията им могат да променят
ситуацията в управлението на стреса, развиват антидот
за научената безпомощност. Това е наречено "заучен
оптимизъм" .

Какво може да се направи, за да се помогне
на хората, които се чувстват безпомощни?

• Овластете себе си Можете лесно да поемете контрол
върху събитията в живота си и да управлявате стреса
чрез собствените си действия. Това засилва усвоения
оптимизъм и чувството, че контролирате ситуацията. 

• Освен че виждат чашата като наполовина пълна, 
оптимистично настроените хора под стрес намират
начини да напълнят останалата част от чашата. 

Как можем да постигнем проактивни
процеси на превенция на стреса и позитивно

управление на стреса? 



Процес на справяне picturefrompixsaby.com

Процесът на справяне е транзакция между индивида и средата. Според транзакционния 
модел на стреса на Лазарус (1984 г.) съществуват четири основни компонента при 
справянето със стреса։

1. Първична оценка (възприемане на заплаха за благосъстоянието)
2. Вторична оценка (определяне на възможните стратегии за справяне)
3. Прилагане на мерки за справяне 
4. Оценка на това дали реакцията е била ефективна, за да може лицето да се справи със 

стреса(ите).

Лазарус, Р. С. и Фолкман, Н., Оценка на стреса и справяне със стреса, Springer, Ню Йорк, 1984 г.

Тема 3



Процес на справяне - първични и вторични оценки 
(Lazarus R.Folkman.,S(1984) Stress appraisal and Coping New York Springer Publications, Perewee & Zellars (1999) Use of Both Qualitative and Quantitative Approaches to 
Study Job Stress in Different Gender and Occupational Groups, Park, C. L., & Folkman, S. (1997). Meaning in the Context of Stress and Coping (Смисълът в контекста на стреса 
и справянето). Review of General Psychology, Folkman, S. (1984). Личен контрол и процеси на стрес и справяне: теоретичен анализ. Journal of Personality and Social 
Psychology, 46, 839-852.)

• Директни действия за отстраняване на 
стресогенния фактор или за намаляване 
на неговото въздействие.

Стратегии, 
фокусирани 

върху 
проблемите 

• Минимизиране на емоционалните 
последици от стреса 

• Омаловажаване на значението на дадено 
събитие (когнитивно преструктуриране) 

Стратегии, 
насочени към 

емоциите 

Presenter Notes
Presentation Notes
Първична оценка։ Фолкман и др. (1984 г.) наричат първичната оценка първия етап от процеса на оценка, при който срещите се оценяват субективно, за да се види какво е заложено на карта по отношение на потенциалния риск (Perrewe & Zellars, 1999 г.), като тези оценки позволяват да се отчете влиянието на индивидуалните различия, тъй като естеството на това, което се счита за стресиращо, е индивидуално специфично (Park & Folkman, 1997 г.).Perewee и Zellars (1999) Използване на качествени и количествени подходи за изследване на стреса в работата при различни полове и професионални групиPark и Folkman (1997) пишат, че значението, което индивидите придават на събитията, може да бъде формирано от съществуващи убеждения, основани на тяхното глобално значение. Това са трайни убеждения и ценни цели, основани на фундаментални предположения, теории за реалността (напр. религия), самооценка, житейски опит и др. Park и Folkman (1997 г.) предлагат, че създаването на ситуационен смисъл е това, което се случва, когато глобалните убеждения и цели на индивида взаимодействат със спецификите на конкретната транзакция човек-среда, които се определят от процесите на оценяване и справяне.Вторична оценка։ Когато ситуацията се оценява като потенциално стресираща, се появява вторична оценка, при която индивидът преценява дали потенциалната вреда може да бъде избегната или предотвратена (Park & Folkman, 1997), къде да възложи вината или заслугата и какви са бъдещите очаквания. Оценяват се потенциални действия или начини за справяне, които се основават на минал опит в справянето, личностни характеристики, лични ресурси (и вероятно глобално значение). Folkman и Lazarus (1980) описват много видове поведения за справяне и предполагат, че те могат да бъдат обобщени в две основни категории реакции на справяне: фокусирано върху проблема справяне (опити за справяне чрез по-рационални подходи от типа на решаване на проблеми) или фокусирано върху емоциите справяне (емоционално ориентирани подходи за справяне), всеки от които е подходящ в различни видове ситуации. Макар че разграничението проблемно ориентирано/емоционално ориентирано е популярно в изследванията, мнозина твърдят, че е важно справянето да се раздели на по-различни категории (много от тях се основават на работата на Фолкман и Лазарус), като например проблемно ориентирано справяне, търсене на социална подкрепа, обвиняване на себе си, пожелателно мислене и избягване (Vitaliano, Russo, Carr, Maiuro и Becker, 1985) и ориентирано към действие справяне, приспособяване, позитивно мислене, търсене на подкрепа, обвиняване на себе си и защита (Falkum, Olff и Aasland, 1997).Dewe,P.,Cox. T. и Ferguson, E (1993). Индивидуални стратегии за справяне със стреса   



Процес на справяне picturefrompixsaby.com

Въпросник за начините на справяне, който категоризира специфични 
поведения за справяне, като например։
Планиране и решаване на проблеми бягство/избягване 
Дистанциране от източниците на стрес
Промяна на емоционалната реакция при стресови ситуации
Конфликт, дължащ се на претоварване с роли, който се преодолява при 
определяне на приоритетите и когнитивна преоценка на ситуацията 
Справяне, насочено към емоциите - промяна на оценката на стресорите от 
страна на човека 
Dewe.P., Cox. T. и Ferguson, E(1993). Индивидуални стратегии за справяне със стреса на работното място: A rewiew Work and stress



Въпроси picturefrompixsaby.com 

1) По-често хората, които вярват, че контролират собствената си съдба, и като цяло очакват най-доброто от 
живота, са по-способни да контролират стресовите фактори и да преживяват положителен стрес. 
а) Вярно или б) Невярно
2) Предишните неуспехи, обусловени от експерименталните субекти, карат хората да се чувстват безпомощни, 
всъщност да бъдат безпомощни.
Кои са основните характеристики, които обикновено притежават безпомощните хора? 
3) Ако ги попитате какво обикновено правят, за да се справят със стреса и да подобрят живота си, обичайният 
отговор е : "................................................................... "
4) Реакцията "Борба или бягство" води човека до криза или до възможност за промяна?
5) Какви действия предприема човек, ако възприема дадено събитие като положителен стресор, или какви 
действия предприема, ако го възприема като отрицателен стресор?
6) Разликата между стратегиите, фокусирани върху проблема, и стратегиите, фокусирани върху емоциите, се 
основава на ...................................................................................................................................



Въпроси picturefrompixsaby.com 

7) а) Трябва да се насърчавате и овластявате, за да постигнете промяна и да усещате, че сте успешни. 
б) Когато вярвате чрез личен опит, че вашите усилия могат да имат значение за справянето със стреса, 

вие развивате противодействие на заучената безпомощност. Това е наречено "заучен оптимизъм".
в) Научете служителите, че ако искат да бъдат оптимисти, освен че трябва да гледат на чашата като на 

наполовина пълна, те трябва под стрес да намерят начини да напълнят останалата част от чашата. 
Горепосочените твърдения са интервенции за това как да се извърши проактивна превенция на стреса и 
позитивно управление на стреса.  
а) Вярно или б) Невярно? 
8) Стратегии за справяне, насочени към емоциите - промяна на оценката на стресорите от страна на човека 
Как става това?
9) Ако вложите малък потенциал, ще получите ........action ........ Резултати и .........поведение



Управление на стреса
Единица 1 Прилагане на мерки 

за справяне, 
основани на 
индивидуалните 
нужди

Тема 1 Интервенция - междуличностна
Тема 2 Психологическо измерение
Тема 3 Управление на стреса
Оценка



Прилагане на мерки за справяне, основани на 
индивидуалните нужди

ЕДИНИЦА 2

Presenter Notes
Presentation Notes
picturefrompixsaby.com



Въведение и цели на обучението 

В тази част ще бъде разгледан въпросът за това как хората се справят със стреса и как тези 
усилия са свързани с психологическото, социалното адаптиране и физическото здраве. 
При това ще се използват техники за справяне и саморегулиране. Справянето се състои от 
дейности, предприети за овладяване, намаляване или толериране на изискванията на 
средата или интрапсихичните изисквания, възприемани като представляващи потенциална 
заплаха, съществуваща вреда или загуба (Lazarus & Folkman, 1984). Саморегулацията се 
определя като процес, чрез който хората осъзнават своите действия, променят 
възприятието си за тях и се опитват да контролират, насочват и коригират собствените си 
действия, докато се движат към или от целите си (Carver, 2001; Carver & Scheier, 1998). 
Въпреки че тази част се фокусира върху предоставянето на читателите на Знания, за да 
разберат ролята си в управлението на стреса, да осъзнаят значението на 
комуникационните умения, уменията за разрешаване на конфликти, тяхното възприятие и 
познание за стреса и как това се отразява на действията им за управлението му. Освен това 
читателите ще имат възможност да научат как техните емоции, мисли и поведение влияят 
на действията им. Преди да прочетете съдържанието на курса, натиснете бутона с целите 
на обучението, за да научите повече            

   

Presenter Notes
Presentation Notes
В края на този модул трябва да можете да :да признае необходимостта от разработване на цялостен подход за предотвратяване или справяне с проблемите, произтичащи от стреса. Справяне със стресовите фактори Научете биологичните фактори - Научете се как да бъдете физически здрави - Процесът "Борба или бягство Научете и разпознайте поведенческите фактори - (Премахване - Промяна - Приемане) Разпознаване на процеса на справяне Усъвършенстване на уменията за адаптация към положителното поведение, насочени към преодоляване на негативните последици от стреса.  Разбиране на ролята на поведението при стресда разберат какво представлява когнитивно-поведенческата терапия и как ще им помогне да се справят с негативните мисли Да можете да използвате техники за решаване на проблеми Йерархизирайте техните нужди и прилагайте правилните техники в зависимост от нуждите на отделния човек 



Преглед на звеното

Тази част се отнася до измерването на стреса и справянето с него. Както е известно, съществуват

индивидуални различия в справянето и резултатите, както и много процеси на адаптация и резултати в

зависимост от различните им нужди. Тя ще изразява социалните процеси, като например социалното

сравнение и социалната подкрепа между индивидите и подкрепата на техните емоции. Освен това целта на

тази част е да се научат участниците на техники за саморегулация, които да бъдат изнесени в изследването на

стреса и справянето. Читателите ще имат възможност да разгледат някои общи проблеми при

концептуализирането и измерването на стреса, справянето и резултатите, ще разберат какво представляват

стресорите, какво правят хората, за да се справят с тях, и как специфичните начини на справяне са свързани с

психосоциалните и здравните резултати във времето. Освен това читателите ще придобият знания за

значението на техниките за справяне "Контрол над какво?" и "Справяне с какво?". В края въпросите за оценка

ще ви помогнат да оцените придобитите знания



Прилагане на реакция за справяне въз основа на индивидуалните нужди (Coyne, J. C. 
and Downey, G., Social factors and psychopathology: stress, social support, and coping processes, Ann. Rev. Psychol., 42, 401, 1991,pixsabay.com)

Соматично 
измерение 

Психологиче
ско 

измерение 

Социално 
измерени

е 

Интелекту
ално 

измерени
е 

Психическо 
измерение 

Presenter Notes
Presentation Notes
Соматичното измерение включва всички биологични лични нужди, например нуждата от здраве, упражнения, хранене, сън и баланс между входа и изхода на тялото. Фитнесът е още един начин да увеличите чувството си за личен контрол и оптимизъм.Психологическото измерение включва всички лични психологически потребности, например необходимостта от лична здравословна бариера, създаване на програма за баланс, комисия със себе си, определяне на приоритетите на задачите, делегиране на отговорности, обръщане на негативното мислене, не се опитвайте да контролирате неконтролируемото, противопоставяне на перфекционизма, вземане на отпускСоциално измерение - система за подкрепа от приятели и семейство, нуждата от принадлежност, как системата за подкрепа може да ни мотивира да поддържаме физическа форма и как хората около нас могат да направят скучната задача поносима или дори удовлетворяваща. Интелектуално измерение Търсете удовлетворение и смисъл в живота си , как можете да намерите смисъл и цел в живота сиПсихическо измерение - Как да общувате с нуждите си - да споделяте информация и един и същ дух, поглед към живота, начинът, по който се чувствате за живота  



Връзка между стреса и ефективността

Теорията за обърнатото U се отнася до това, че индивидът ще има идеално оптимално 
представяне при идеално оптимално ниво на възбуда.  Нивото на възбуда влияе върху 
нивото на влошаване, например колкото по-голяма е възбудата, толкова по-голямо е 
влошаването на представянето. В ежедневието можете да използвате примери като спорт, 
изпити, състезания и публична реч, за да обясните тази връзка.
http://stress.hkbu.edu.hk/EnglishVersion/stress_reasons.html 

Pixsabay.com



Интервенция на стреса - междуличностно и соматично 
измерение 

Ако мозъкът определи дадена ситуация като заплаха, той изпраща сигнал до ендокринната система и тя подготвя 
организма за реакция "борба или бягство". Ако мозъкът интерпретира дадена ситуация като безопасна, той не 
предупреждава ендокринната система. Генетиката и преживяванията в началото на живота определят как мозъкът 
ви ще интерпретира различните преживявания и вие може да възприемате като заплаха нещо, което някой друг 
възприема като напълно безопасно.
Влияние на стреса върху биологичните промени
Автономната нервна система и системата на кората на надбъбречните жлези ще увеличат секрецията
Сърдечният ритъм и кръвното налягане ще се повишат - зениците ще се разширят - мускулите ще се напрегнат 
Дишането ще се увеличи 
Дишането и метаболизмът ще се увеличат
Глюкозата ще се увеличи
Dubbert, P. M., Exercise in behavioral medicine (Упражнения в поведенческата медицина), J. Consult. Clin. Psychol, 
1992
Pixsabay.com

Тема 1



Интервенция на стреса - междуличностна (Dubbert, P. M., Exercise in behavioral medicine, J. Consult. Clin. Psychol., 60, 
613, 1992 г. American Cancer Society, Cancer Facts and Figures-1989, Atlanta, GA, 1989 г., )

БИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ (Биологичен модел)

Физическа форма 

Синдром на борба или 
бягство 

• Намаляване или премахване на 
тютюнопушенето 

• да се храните балансирано с намалено 
съдържание на мазнини, сол и

• захар; не пропускайте закуската
• Намаляване или премахване на консумацията 

на алкохол
• Упражнения 3 пъти седмично по 30 минути 
• Достатъчно сън (7-8 часа на 24 часа)

• Променяйки гледната си точка, често можем да 
възприемем и приемем повече личен контрол в 
работата и да се борим за проблемите, с които 
се сблъскваме.  

• Ако избегнете проблема, (полетът) проблемът 
остава и ние ще го открием отново 



Интервенция на стреса - междуличностен и личен контрол (Dubbert, P. M., Exercise in 
behavioral medicine, J. Consult. Clin. Psychol., 60, 613, 1992,pixsabay.com)

( Духовност -
спокойствие -
благополучие)

Балансирайте живота 
си 

(време без работа -
сън)

Повишена ежедневна 
физическа активност 

Вземете четките и 
нарисувайте живота 

си, както ВИЕ желаете



Интервенция на стреса - Междуличностна - Утвърждаване на себе си

Утвърждаване на себе си
Изразяването на мнение е най-важното умение за 
общуване, което ни помага да общуваме с други хора и 
да приемаме или отричаме дадено мнение, решение, 
изявление и ни дава смелост да кажем "не", когато 
трябва, и "да", когато искаме. Това умение за общуване 
ни помага да обсъждаме с другите основните човешки 
права и традиционните погрешни предположения. 
"Разберете ролята си в организацията и се 
фокусирайте върху проекти, които са в 
съответствие с целите"
http://stress.hkbu.edu.hk/EnglishVersion/stress_reasons.html 
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Интервенция на стреса -- Междуличностна

Разрешаване на конфликти

Енергичното изслушване на другите е ключът към 
лесното разрешаване на конфликти. Първата стъпка е 
да се опитате да разберете човека, с когото сте в 
конфликт, и да се опитате да намерите алтернативни 
решения и да работите с него.
http://stress.hkbu.edu.hk/EnglishVersion/stress_reasons.html 
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Интервенция на стреса -- Междуличностна

Комуникация

Взаимоотношенията се основават на уменията за общуване. Уменията за 
общуване ще помогнат на хората да се разбират по-добре с колегите, 
семейството и приятелите си, което ще им помогне да бъдат по-уверени и по-
малко стресирани. За да разберем и подобрим общуването си с другите, трябва 
да обърнем внимание както на невербалната, така и на вербалната 
комуникация. 
http://stress.hkbu.edu.hk/EnglishVersion/stress_reasons.html 
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Интервенция на стреса -- Междуличностна

Създаване на мрежи за социална подкрепа
Всеки човек има нужда от социална подкрепа, от 
принадлежност, от приемане, от обич или от това да бъде 
необходим. Социалната подкрепа може да бъде осигурена 
от. Членове на семейството, приятели, любовници и или 
всеки друг може да окаже социална подкрепа и да помогне 
и предпази индивида от негативните последици на стреса.
( Lieberman, M. A., The effects of social support on response to stress, in Handbook of Stress 

Management, Goldberg, G. and Bresnitz, D. S., Eds., Free Press, New York, 1983)

Pixsabay.com



Интервенция на стреса -- Междуличностна

Интервенция за възприемане:

Промяната е процес, който е по-успешен, когато сте 
позитивно настроени и променяте негативните мисли за 
себе си с позитивни. Ако мислите негативно, използвайте 
спиране на мисълта и реорганизирайте мисленето си.

"Погледнете на нещата от друга гледна точка, 
положително"
"Обективен начин за намиране на решения"

"(6) можете да го видите и (9) зависи от коя страна го 
гледате"
Lazarus, R. S., Emotion and Adaptation, Oxford University Press, New York, 1991 
г.

Лазарус, Р. С. и Фолкман, Н., Оценка на стреса и справяне със стреса, 
Springer, Ню Йорк, 1984 г.

Pixsabay.com



Интервенция на стреса -- Междуличностна

Управление на времето pixsabay.com

Определяне на приоритети - можете да разработите списъци ABC, за да определите приоритетите на дейностите.
А -- трябва да се направи
B -- обичам да правя и трябва да се направи
C -- как да направите, ако сте изпълнили всички дейности от списъци A и B
Планиране - първо приоритизирайте дейностите и след това ги планирайте в дневния и седмичния график.
Казване на "НЕ" - ако е необходимо, за да се предотврати претоварването, не се чувствайте виновни да кажете "не".
Делегиране - Когато нямате време и сте претоварени, не се колебайте да потърсите помощ, а може да накарате други да 
свършат онези неща, които не се нуждаят от вашето лично внимание, но трябва да бъдат свършени.
Ограничаване на прекъсванията - опитайте се да сведете до минимум прекъсванията, като например телефонни 
обаждания, посетители. Спазвайте графика си, доколкото можете.
http://stress.hkbu.edu.hk/EnglishVersion/stress_reasons.html

Presenter Notes
Presentation Notes
Управление на времето : Ако можем да управляваме добре времето си, това може да ни избави от стресови ситуации.



Интервенция на стреса - междуличностно и социално измерение 

✔Работа в екип
◦ Свържете се с други хора

◦ Ефективна комуникация 

✔https://www.youtube.com/watch?v=8XNnG2da40E

Muchinsky P. M (1987): увод в индустриалната и организационната психология

Presenter Notes
Presentation Notes
Свържете се с други хора: Помолете за подкрепа и предложете подкрепа, когато и те имат нужда от нея. Създаването на нови връзки е добре, за да имате усещане за принадлежност. Запознаването с нови хора с общи интереси, като се включите в клас или клуб, може да донесе огромно удоволствие и значително да намали стреса.Ефективна комуникация. Тя помага за по-бързото и по-организирано постигане на целите, което води до положителни резултати. Опирайте се на приятели и членове на семейството, тъй като наличието на силна мрежа за подкрепа е важно за справяне със стреса във всички области на живота.



Психологическо измерение - Основната грешка при приписването (Ross, L., The intuitive 
psychologist and his shortcomings: distortions in the attribution process, in Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 10, Berkowitz, 
L., Ed., Academic Press, New York, 1977 г.), 
Ross, L. D., Amabile, T. M., and Steinmetz, J. L., Social roles, social control, and biases in social perception processes (Социални роли, 
социален контрол и отклонения в процесите на социално възприятие), J. Personal. Soc. Psychol., 35, 485, 1977)

Опитайте се 
да обясните 

действията на 
другите 

• Защо ми каза това? 
• Защо Джо е оставил работното си място в такъв безпорядък? 
• Защо секретарката ми се обади?

Посочете 
факторите на 

външната среда  

• Защо Гейл си е взела отпуск по болест? 
• Защо кандидатът за работа е отказал да отговори на този въпрос?
• Защо шофьорът е извадил пистолет от жабката си, за да застреля някого в съседната кола? 

Вътрешни 
фактори на 

лицето 

• Защо Никол Браун-Симпсън и Роналд Голдман са убити толкова жестоко?
• Защо позволява на малките си деца да се возят в багажника на пикапа ѝ?
• Личност - интелигентност - отношение - или разочарование 

Тема 2

Presenter Notes
Presentation Notes
фундаментална атрибутивна грешка - Фундаменталната атрибутивна грешка е открита от социален психолог при систематично изследване на начина, по който хората обясняват поведението на другите (Ross, 1977; Ross et al., 1977). Склонни сме да надценяваме влиянието на вътрешните фактори и да подценяваме външните фактори. По-склонни сме да преценим другия като груб или неосведомен (вътрешни фактори), отколкото да бъдем изненадани от объркващ или неясен въпрос (външен фактор). Това е начинът, по който виждаме нещата, когато преценяваме другите. Различно е, когато оценяваме себе си



Пример за основна грешка при приписването

"Студентите ми от университета бързо ме определят като екстроверт, общителен и 
общителен. 
Когато изнасям лекции в големи класове с 600-800 ученици, съм оживен и 
ентусиазиран, а те приписват представянето ми на вътрешни личностни качества, но 
аз знам по-добре. Виждам себе си в много различни ситуации и осъзнавам колко 
много се променя поведението ми в зависимост от това къде се намирам. В много 
социални среди съм направо срамежлив и резервиран. Много съм чувствителен към 
външни влияния"
Рос, Л., Интуитивният психолог и неговите недостатъци: изкривявания в процеса на приписване, в Advances in 
Experimental Social Psychology, Vol. 10, Berkowitz, L., Ed., Academic Press, New
York, 1977

Ross, L. D., Amabile, T. M., and Steinmetz, J. L., Social roles, social control, and biases in social perception processes, J. 
Personal. Soc. Psychol, 1977



Въпросник за стреса 

Този стрес тест има за цел да ви даде само обща представа. 

http://isma.org.uk/wp-content/uploads/2013/08/Stress-
Questionnaire.pdf



Управление на стреса

СТРЕСЪТ Е ОБСТОЯТЕЛСТВО 
НО 
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ARE 
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Тема 3



Начини на действие 

Премахване на ситуацията 

Реагиране на ситуацията или 

Приемане на ситуацията 



Запишете ситуацията 

ОТСТРАНЯВАНЕ CHANGE ПРИЕМАНЕ

Presenter Notes
Presentation Notes
Премахване ։ Запишете всички ситуации, които искате да премахнете от ежедневието си.Промяна։ Запишете всички ситуации от ежедневието си, които искате да промените, и източниците, които ще използвате, за да успеете.Приемане։ Запишете всички ситуации в ежедневието си, които можете да приемете и които няма да ви притискат и да увеличават стреса ви.



Програма за обучение за придобиване на умения 
Програма за умения за решаване на проблеми стъпка по стъпка, разработена от Wasik (1984 г.) :
1. Идентифициране на проблема ("Какъв е моят проблем?")
2. Изберете цели (Какво искам да постигна с решаването на проблема?)
3. Създаване на алтернативи (Какво друго мога да направя?)
4. Преглед на последствията (Какво може да се случи?) 
5. Вземане на решение (Какво е моето решение?) 
6. Изпълнение на решението (Направих ли това, което реших?)
7. Оценка на решението (работи ли?) 

Warr P. (2002): Психология на работното място, пето издание

Животът ми е пълен със стрес, какво мога да 
направя? Следвайте стъпките по-долу 



Когнитивно-поведенческа терапия
(Kennerley, H, Kirk ,J, Westbrook, D Cognitive Behavior Therapy Skills and Applications, 2017, picture pixsabay.com)

Нещо да 
се случи  

Ситуация  
Тълкувам
е 
ситуацият
а  

Мисли 
Включва 
както 
емоции, 
така и 
поведени
е

Реакция 

Presenter Notes
Presentation Notes
Когнитивно-поведенческата терапия е вид психотерапия, която се занимава с мислите ни, което е когнитивната част от името, и с поведението ни, което е поведенческата част от името. 



Ирационално убеждение (Kennerley, H, Kirk ,J, Westbrook, D Cognitive Behavior Therapy Skills and Applications, 2017 
Picture pixsabay.com)

Ситуация (приятел 
не отговаря на 
телефона)

Мисли Емоции Поведение 

Тя отговори, че съм 
щастлива 

Трябваше да кажа 
нещо различно
Тя мисли, че съм 
свалка

Тя трябва 
да е заета 

Тя сигурно 
не ме 

харесва 

Presenter Notes
Presentation Notes
Когнитивно-поведенческият терапевт ще ѝ помогне да идентифицира ирационалните ви убеждения. Това не означава, че всичките ви мисли ще бъдат положителни и щастливи, а че трябва да направите по-малко негативни и по-малко ирационални мисли. Ако успеете да направите това, ще се почувствате по-добре. 



Ролята на поведението (Kennerley, H, Kirk ,J, Westbrook, D Cognitive Behavior Therapy Skills and Applications, 2017)С течение 
на времето 
той ще има 
по-малко 
приятели 
поради 

избягване 
на 

Негативно 
ирационално 

убеждение "Сигурно 
съм прекалено 

неудобен, затова нямам 
приятели"

Чувство на стрес 
и тревожност 
при бъдещи 

социални 
ситуации 

Терапевтът 
ще ви 

помогне, като 
се опита да 

промени тези 
негативни 

мисли. 

Човекът е 
поканен да 

излезе с 
приятел и 
той казва 

"Не".

Presenter Notes
Presentation Notes
Всеки има различни основни убеждения. Тези убеждения определят начина, по който виждаме света. Различните хора преживяват ситуацията по различен начин. човек А казва: "Хората са добри и любезни и аз съм добър човек". Лице Б казва: "Аз съм нелюбим и не струвам нищо.



Оценка на стреса и преоценка 

(Michinsky P.M (1987): Психологията, прилагана в работата - въведение в индустриалната организационна психология) Picture pixsabay.com

За кого се 
отнася това? 

Колко 
сериозно е 

това?

Какво трябва 
да се 

направи? 

Работят ли 
органите 

за 
управлени

е?

Presenter Notes
Presentation Notes
Червен/оранжев кръг: За да разпознаете нуждата от интервенция, първо трябва да оцените здравните проблеми, които имате, кой е обичайният проблем и кой идва за помощ. Син кръг: Трябва да прецените степента на сериозност и негативните последици в личния живот. Лилав кръг: Какво трябва да се направи? Преценете потребностите в съответствие с исканията (Вашите искания от живота ) подкрепата, която имате (Какъв вид подкрепа имате) взаимоотношенията и как те влияят на нивото на стреса , Вашата роля в живота в семейството в работата в личните отношения Зелен кръг: Попълнете доклада си за оценка на риска и трябва да сте наясно със съществуващата ситуация и как тя влияе на живота/работата ви. Това също е част от преоценката, тъй като това е един безкраен цикъл, който трябва да се извършва за непрекъснато подобряване



Стратегия за решаване на проблеми

Справянето може да се разглежда и като стратегия за решаване на проблеми 
(Cox, 1987; Fisher, 1986; Dewe, 1993; Aspinwall & Taylor, 1997). Снимка pixsabay.com

Признание Действия Оценка

Presenter Notes
Presentation Notes
Cox (1987) описва цикъл от дейности за управление на стреса. цикълът започва с разпознаване и диагностициране (анализ), последван от действия и оценка до повторен анализ, което вероятно представлява идеалният процес на решаване на проблеми. Въпреки това Einhorn & Hogarth (1981 г.) описват, че в това предложение има поне три проблема: Първо, не е задължително човек да знае, че има нещо, което трябва да се научи, второ, не е ясно за човека какво трябва да се научи и трето, има неяснота при преценката дали човек е научил.Освен това решаващият проблема може да е напълно зает и да няма свободен когнитивен капацитет за учене, а емоциите, свързани със стреса, могат да попречат на процеса на учене (Mandler, 1982 г.).



Въпроси към себе си

1) Помислете за най-стресиращия аспект на събитието или ситуацията, в която се 
намират (напр. постъпване в колеж, операция от рак, преместване, развод. Промяна 
на работата), в рамките на даден период от време (напр. последните три месеца) и се 
опитайте да откриете различни стратегии за справяне, които ще използвате ("съставих 
план за действие и го следвах", "опитах се да забравя цялото нещо", "дадох израз на 
чувствата си по някакъв начин") 
2) Йерархизирайте потребностите си за живота
3) Какви са убежденията ви за средата и как това влияе на ежедневната ви дейност и 
какво правите, за да се справите с тях 
4) Ситуации (стресиращо събитие) _ Мисли_ Емоции_ Поведение. Опитайте се да 
използвате този мотив и запишете резултатите в документ 
5) Техниката "Премахни и промени" е нещо, което наистина помага, когато сте 
изправени пред стрес Използвайте я и записвайте всеки ден резултатите 

Presenter Notes
Presentation Notes
Picture pixsabay.com



Въпроси

6) Правилният начин за подреждане на дейностите по важност е: 
A -- обичам да правя и трябва да се направи
B.....трябва да се направи
B -- C -- обичам да правя, ако свърша всички дейности от списъците A и B

a) Вярно или b) Невярно

7) Приемане означава никакви действия и патетично приемане на ситуацията или означава
осъзнаване и разбиране на необходимостта да се направи?

a) Вярно или b) Невярно

8) Промяната е процес, който е по-успешен, когато сте позитивни и променяте негативните си
мисли с позитивни. Променете негативните си мисли с позитивни как можете да успеете

a) Вярно или b) Невярно

Presenter Notes
Presentation Notes
Picture pixsabay.com
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