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ЗНАЧЕНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
1.
Емоционален баланс (Affective Balance Scale, ABS, Bradburn, 1969, Diener et al.,
2010). Емоционалният баланс (AB) е резултат от разликата между отчетената
продължителност на положителни (PA) и на отрицателни емоции (NA): АB = (PA – NA).
Когато емоционалният баланс е в референтните граници от – 4,3 до 10,5 това означава
или лек дисбаланс в равновесието между положителни и отрицателни емоции или лек
превес на положителните над отрицателните. Ако резултатът е по-висок от 10,5 то
емоционалния баланс също е нарушен в полза на прекалено положителни преживявания.
Този индекс измерва противоположната функция, наречена “общо смущение в
настроенията“ (Total Mood Disturbance, TMD = NA – PA; McNair et al., 1971) в случаи
когато личният резултат е по-нисък от – 4,3.
2. Черти на личността (Big Five Inventory - 10, BFI-10, Rammstedt & John, 2007).
„Големите пет“ индекса отразяват индивидуални различия и поведенчески черти според
модела FFM (“Five Factors Model”, McCrae & John, 1992; John & Srivastava, 1999; McCrae
et al., 2005). Показателите се използват за вземане на решения в реален контекст, т.е.
отразяват универсални взаимовръзки между биологичен темперамент, културни
специфики и особености, произтичащи от социализацията на тази наследственост
(McCrae & John, 1992; McCrae et al., 2005; Iveniuk et al., 2014). Традиционно се етикират
с мнемоничния акроним „OCEAN“ и общите черти в модела се описват най-често като:
а) Непредубеденост (О, когато резултатът е в референтните граници от 7.5 до 12 това е
насока за изразена отвореност на ума към нов или различен опит, нужда и търсене на
разнообразие в преживяванията; ако индексът е много висок, в случая по-висок от 12,
вероятността това да се дължи на странности, необичайни вярвания и други, е много
голяма и обратно – при по-нисък от референтния диапазон, крайният резултат е насока
за стеснени от собствените предразсъдъци общи възгледи за света, тесногръдие и
прекалено предоверяване на собствения вкус поради липса на пластичност в начина на

мислене); б) Съвестност (С, когато личният резултат е в рамките на посочения диапазон
насочва за съобразяване със и спазване на нормите, умение за отлагане на
удовлетворението; вероятността ниските стойности, в случая под долната референтна
граница от 6.9 вероятността това да се дължи на безотговорност, невъздържаност и
търсене на рискове е висока; твърде високите стойности, в случая над 11.7 са насока за
натрапчиви състояния на тревога от безредието, нетолерантност към хаоса, прекалена
педантичност и взискателност, вторачване в детайлите, доверчива лоялност към
вишестоящите и авторитети); в) Екстраверсия (Е, нормалните резултати – от 6 до 12 в
случая са насока за енергичност, настоятелност, влиятелност, виталност и общителност;
вероятността ниските стойности по този индекс, под 6, да се дължат на отчуждение,
ограничения върху изразяването на емоциите, оттегляне, липса на настроение,
потиснатост и избягване на близост е голяма; над 12 са знак за твърде много бъбривост
и желание за упражняване на контрол върху ситуациите, нужда от това да заемаш
центъра на вниманието, особено в присъствието на голяма компания); г) Сърдечност (A,
нормалните показатели, от 8 до 12.6 са насока за добре развито чувство за общност и
съпричастие; ако индексът е нисък, под 8, вероятността това да се дължи на склонност
към противопоставяне, манипулативност, измамничество, коравосърдечност и
враждебност е голяма и обратно, над 12.6 са знак за прекалена съпричастност,
необмислена жертвоготовност и преувеличена или лицемерна загриженост); д)
Емоционална стабилност (N, вероятността ниските индекси, под 6.8, да се дължат на
тревожна нервност, податливост на отрицателни афекти и несигурност е голяма, а твърде
високите да са свидетелство за непукизъм и прекалена самоувереност в собствената
издръжливост; De Caluwе et al., 2019). Възприема се, че индексът за фактора „N” отчита
предразположението към отрицателни емоции, „E” – към положителни (Larsen &
Ketelaar, 1991), „O” обозначава степента на лична емоционална заинтересованост и
ангажираност със света (McCrae & Costa, 1985), „A” отразява „враждебната” триада на
емоциите (гняв, презрение и отвращение), а „C” може да представлява чувството на вина
или защитното избягване на вината и сродни емоции (Magai & McFadden, 1995).
Социална желателност. (Balanced Inventory of Desirable Responding Short Form,
BIRD-SF, Hart et al., 2015). Социално желателното реагиране (SDR) при хората е част от
общ стил на самооценка. Първият вид социална желателност се обозначава с термина
самозаблудно себеизтъкване (SDE, α-изкривяване, Self-Deception Enhancement). Чрез
индекса SDE се оценява степента, до която самооценяващите дават несъзнателно
преувеличени стойности за своята компетентност и разумност, според предубеждение
участниците да си вярват, че са носители на високо ценени и желани качества, които
много рядко се срещат, често се изтъкват, и са свидетелство за това как дадения човек
се себевъзприема като нещо по-добро от това, което е всъщност – личен резултат в
рамките на посочения диапазон от 2.6 до 4.1 са най-често срещани; за твърде самоуверен
резултат се смята този, който надхвърля 4.1, който е насока за т.нар. „положителна
илюзия“ – човек декларира, че твърде много си вярва, че се чувства добре и всичко в
живота се нарежда само според положителните очаквания. Вторият компонент на SDR
осветлява манипулиране на впечатленията за себе си (IM, γ-изкривяване, Impression
Management), което е съзнателно и чрез което се поддържа и управлява доверието и
уважението на другите. Установено е, че за редица примери самооценяващите се

избягват да признаят различни прояви на недостатъци, които често се срещат, рядко се
признават, на тях се гледа критично или се осъждат от повечето хора. Чрез индекса IM
могат да се измерят не само доколко умишлено участниците в едно допитване се
представят по преиначен начин пред някаква реална или въображаема публика (всеки
резултат, който надхвърля или е под референтните граници от 2.9 до 4.6), която ценят и
им служи за оправна точка на моралност, но и колко са откровени в самооценката си
(всеки резултат, който попада в диапазона от 2.9 до 4.6).
3. Начини за справяне със стреса (Brief Coping Orientation to Problems Experienced
Inventory, Brief COPE, Carver, 1997). Начините за справяне с психологичния стрес и
проблемите в живота се подразделят на два типа (ефективни и неефективни), състоящи
се от няколко вида за всеки от двата. Като ефективни най-често се посочват следните
(Важно! Всеки индивидуален резултат, получен за подходи, попадащи в посочения
диапазон, е насока за реалистично самооценяване, прекалено високите стойности се
отчитат като опит за изопачаване):
Активното справяне е процес на предприемане на активни стъпки и опит за
премахване или заобикаляне на ситуацията, която рпедизвиква стрес или за подобряване
на последващите ефекти от него. Активното справяне включва предприемане на пряко
действие, увеличаване на усилията и опит за поетапно изпълнение на опита за справяне.
Планирането е мислене за това как да се справим със стресора; включва изготвяне на
стратегии за действие, обмисляне какви стъпки да предприеме и как най-добре да се
справи с проблема. Този подход очевидно е фокусиран върху решаване на проблема, но
концептуално се различава от извършването на фокусирано върху проблема действие.
Освен това планирането се извършва по време на вторичната оценка, докато активното
справяне се случва по време на фазата на непосредствено справяне.
Положителната преоценка е вид ориентирано към емоциите справяне, насочено към
управление на емоциите на дистрес, а не към справяне със стресора сам по себе си.
Значението на тази тенденция не се ограничава до намаляване на бедствието, а в
позитивен смисъл трябва вътрешно да накара човека да продължи (или да възобнови)
активни, фокусирани върху проблема действия за справяне.
Търсенето на социална подкрепа по инструментални причини е търсене на съвет,
помощ или информация. Хората могат да търсят социална подкрепа по една от двете
причини, които се различават в степента, в която предполагат фокусиране върху
проблема. Това е един от видовете справяне с проблеми. Търсенето на социална
подкрепа по емоционални причини означава получаване на морална подкрепа, съчувствие
или разбиране. Това е аспект на фокусирането върху емоциите. В скалата тези две
функции за социална подкрепа са раграничени условно, тъй като те са различни
концептуално, но на практика обаче те често се случват едновременно. Тенденцията да
се търси емоционална социална подкрепа е нож с две остриета. Изглежда, че е
функционален в много отношения. Тоест човек, който се чувства несигурно от стресова
транзакция, може да се успокои, когато получи такъв вид подкрепа. По този начин тази
стратегия може да се насърчи да се върне към справянето с проблеми. От друга страна,
източниците на съчувствие понякога се използват по-скоро като отдушници за
проветряване на нечии чувства.

Спорно е, че приемането на проблема е функционален отговор за справяне, тъй като
човек, който приема реалността на стресиращата ситуация, изглежда се ангажира с опита
си да се справи със ситуацията. Приемането засяга два аспекта на процеса на справяне.
Приемането на стресора като истински се случва при първичната оценка. Приемането на
настоящото отсъствие на активни стратегии за справяне е свързано с вторична оценка.
Може да се очаква приемането да е особено важно при обстоятелства, при които
стресорът е нещо, към което трябва да се приспособим, за разлика от обстоятелствата,
при които стресорът може лесно да бъде променен.
Хуморът например може да бъде тенденция да се поддържа хумористична
перспектива пред лицето на бедата или изпитанието, за самоусъвършенстване, като
форма на приспособяване, или за самоунижение. Измерването на чувство за хумор
отразява пристрастия и реакция на социална желателност, както и склонност към
положителни настроения като цяло. Няма качество на човешкия ум, към което
притежателите му да са по-чувствителни от чувството за хумор. Човек свободно ще
признае, че няма слух за музика, нито вкус към фантастика, или дори това, че не се
интересува от религия или от изкуство. Но рядко може да се срещне човек, който
обявява, че няма чувство за хумор. Всъщност всеки човек е склонен да мисли, че
притежава изключителен дар в тази посока, и че дори ако хуморът не се изразява в силата
нито да се шегува, нито да се смее, той все пак се състои в особена проницателност или
вътрешна светлина, превъзхождаща тази на другите хора.
Обръщането към религията като отговор на преодоляването, когато сте подложени
на стрес по много различни причини: религията може да служи като източник на
емоционална подкрепа, като средство за позитивнa преоценка или като тактика за
активно справяне със стресора.
Като неефективни от статистическа гледна точка са следните видове начини:
Проветряването и отърваването от емоции: тенденцията да се фокусираме върху
каквото и да е страдание или разстройство, което човек изпитва и да си изкарва
чувствата. Такъв отговор понякога може да бъде функционален, например, ако човек е в
период на траур, за да се приспособи към загубата на любим човек и да продължи напред.
Фокусирането върху тези емоции (особено за дълги периоди) може да попречи на
приспособяването. Отчетливостта на чувствата, които се проветряват може да изостри
дистреса; фокусирането върху бедствието може също да отвлече вниманието на хората
от активни усилия за справяне и излизане от драмата.
Примирението съдържа в себе си дезангажиране - намаляване на усилията за справяне
със стресора, дори отказ от опита за постигане на цели, на които е очевидно, че стресорът
пречи. Дезангажирането се отъждествяват с термини като заучена безпомощност,
особено когато хората очакват лоши резултати.
Разсейването е вариация, която се случва, когато условията пречат на примирението
и може да се наблюдава под формата разнообразие от дейности, които служат за
отвличане на вниманието на човека да мисли за действията, които са необходими за
справяне или за целта, за постигането на която стресорът пречи. Използват се
алтернативни дейности, за да се отклони съзнанието от проблем (тенденция,
противоположна на потискането на конкурентните дейности), мечтание, сън или
прекомерно гледане на телевизия или забавление с видео игри. Предполага се, че

разсейването функционира ефективно при справяне с изпитната и социалната
тревожност.
Отричането се смята, че е обратното на приемането на проблема и е противоречиво
в известна степен по своето значение. Често се предполага, че отричането е полезно, като
свежда до минимум страданието и по този начин улеснява справянето. Като алтернатива
може да се твърди, че отричането само създава допълнителни проблеми, освен ако
стресорът не може да бъде игнориран, без да се извлече изгода от това. Отричането на
реалността на събитието позволява събитието да стане по-сериозно, като по този начин
затруднява справянето, което в крайна сметка трябва да се случи. Може да е полезен
подход в ранните етапи при въздействието на стресора, но пречи на справянето на покъсен етап. Отричането се приема като вид съобщение за отказ да се вярва, че стресорът
съществува или за опит да се действа така, сякаш той не е реален.
Употребата на вещества (лекарства, алкохол, наркотици) може да се класифицира
като реакция за избягване на натоварващите емоции, за да се почувства човек по-добре,
вярвайки, че това ще помогне да преодолее стреса по-лесно.
Самообвинението би могло да се разглежда като стратегия, фокусирана върху
емоциите, като противоположност на хумора, приемането или търсенето на подкрепа, и
обикновено се прилага в ситуации, от които чувството за безизходност или неумение е
толкова силно, че за да се почувства по-добре, човек смята, че заслужава да се обяви за
виновен за дадения проблем.
Реакциите и подходите за справяне може да са от полза за някои хора в някои
ситуации, докато същите може да не са от полза за други хора или в други ситуации.
Дадена конкретна стратегия за справяне може да не е адаптивна в едни случаи, но може
да стане нефункционална, ако на нея се разчита дълго време, когато други стратегии
изглежда са по-полезни или подходящи за ситуацията.
4. Преуспяване (Brief Inventory of Thriving, BIT, Su et al., 2014). Пресупяването се
определят като състояния на положително функциониране в различни области, за които
се смята, че са важни за повечето хора и не включва единствено чувството за
психологическо благополучие. Тези области варират, защото оценяват доколко
положителни са социалните отношения и дали участниците поддържат
взаимоотношения на подкрепа, съпричастие и взаимопомощ. Индексите също така
отразяват чувството, че човек допринася за щастието на другите и с това печели не само
уважението им, но също така доверие и взаимна преданост. Освен чувство за
принадлежност към по-голямо цяло, високите показатели (от 2.9 до 4.6) удостоверява
това, че самооценяващият се осъзнава доколко е целенасочен и смислен животът като
цяло, че заниманията и интересите към различни неща и дейности му носят
удовлетворение, поддържат самоуважението му и гледа на бъдещето с оптимизъм
(Diener et al. 2017). Такива хора живеят по-дълго (Weiss et al., 2011). Преуспяващите и
преуспяващите хора притежават чувство за лична компетентност, декларират, че са
способни да постигнат това, което искат. Смятат, че са важни за живота и отговорни не
само за своя просперитет, но и за този на групата. Ниските стойности (под 2.9) са насока
за различни емоционални и социални затруднения, ниско самочувствие, отчуждение от
общността и чувство за неуспех в живота.
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