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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД
Предмет на настоящия дисертационен труд е влиянието на военната среда, военното обучение и лидерската подготовка върху резилианса на курсантите, обучаващи се във висше военно училище.
Актуалност на проблема:
Военната среда е специфична и предявява много изисквания към
хората в нея. Те е необходимо да отговарят на редица изисквания,
свързани с физическата им форма, когнитивни способности, интелектуален потенциал, и изграждат специфичен личностен профил.
Военнослужещите и по-специално бъдещите офицери преминават
обучение, целящо едновременно изграждането на професионални
умения и повишаването на резилианса (устойчивостта) им, което е
необходимо за изпълнението на бъдещите им служебни задължения,
свързани с работата в рискови ситуации и високо ниво на професионален стрес. Важно е да се отбележи, че резилиансът не е постоянна или фиксирана характеристика на индивида; той се променя
под влияние на вида на стреса, неговия контекст и различни фактори на средата [Непомнещая, Белкова 2013]. Това предполага, че
взаимодействието на личностните характеристики и външните ресурси, под формата на обучения (социалнопсихологичен тренинг),
подпомага повишаването на индивидуалния резилианс.
Дисертационният труд представлява изследване на връзката
между социалнопсихологическите характеристики на военнообразователната среда с нивото на резилианс, както и извеждане
на водещите личностни характеристики на бъдещите офицери
в зависимост от нивото на резилианс. Проведените изследвания
предоставят отговори на актуалните въпроси, свързани с развитието
на резилианса при лица, навършили 18 години, както и проследяване
на влиянието на военната среда върху развитието на индивидуалния
резилианс на курсантите, извеждане на качествата, присъщи на високоустойчивата личност и факторите, които повишават индивидуалния резилианс. Получените резултати ще послужат за
оптимизиране на системата за психологически подбор на
кандидатите за курсанти, както и за подобряване на ефективността
на провежданата лидерска подготовка върху развитието на
индивидуалния резилианс на обучаемите.
Предложеният дисертационен труд се фокусира върху гореизложените проблеми, като има за цел да установи влиянието на военната среда и лидерската подготовка върху развитието на
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резилианс при курсанти във военно училище. За постигането на
целта се решават следните задачи: 1) извършва се критичен анализ
на теориите за резилианса и се очертава модел за изследване на
резилианса при обучаеми във военно училище; 2) планира се,
организира и провежда емпирично изследване за влиянието на
военната среда и лидерската подготовка върху индивидуалния
резилианс на обучаемите курсанти във военно училище.
Обект на изследване в дисертационния труд са обучаващите се
във военно училище.
Дисертационното изследване е представено в 193 страници и
включва: увод, три глави, изводи, заключение и приноси, опис на
цитираната литература и приложения. Резултатите са отразени в 18
таблици, 21 фигури и 5 приложения. Цитираната литература
представя 202 източника, от които на български 29, на английски
150 и 23 на руски език.
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II. РЕЗЮМИРАНО
СЪДЪРЖАНИЕ
НА
ДИСЕРТАЦИОННАТА РАЗРАБОТКА
В увода на дисертацията се разкриват: целта на изследването, основните задачи и актуалността на темата и практическата полза от
разработката.
Глава първа. Теоретична постановка на проблема
Първа глава разглежда: същността и развитието на понятието
„резилианс“; видовете резилианс, като акцент е поставен върху
развитието на устойчивостта на военнослужещите. Представени са
психологични методики за изследване на резилианса, както и
профил на високорезилиантната личност.
1. Същност на понятието „резилианс“
Семантиката на resilience насочва към латински произход (от
глагола resilio – „скачам, отскачам, избликвам“). Съществуват редица определения на понятието „резилианс“. Резилиансът се изменя
в зависимост от вида на стресовите влияния и факторите, които
оказват съществено влияние върху развитието на адаптивните способности на индивида. „Резилианс – способността на човека или социалната система да създаде нормален, пълноценен живот в трудни
условия“ [Лактионова 2010]. Понятието „резилианс“ е по-широкообхватно от понятията „личностна твърдост“ или „устойчивост“; в
своята същност то отразява, първо: устойчивостта като характеристика на личността, и второ: способността на личността да се възстанови от преживяна травма и да продължи напред.
2. Резилианс: личностна черта и/или позитивен личностен
процес
Издръжливостта като динамичен процес произтича от взаимодействието между индивида, събитието и средата. Съществуващите
развитийни модели на издръжливостта, констатирани от лонгитюдните изследвания, описват този конструкт като общо повлияване на
детето, което включва родители, връстници и/или среда [Johnson,
Wiechelt 2004]. Резилиансът (издръжливостта) не трябва да бъде
концептуализиран като статична черта или характеристика на
индивида [Masten, Wright 2010]. Той произтича от много процеси и
взаимодействия, които надминават границите на индивидуалния
организъм, включвайки близките отношения и социалната подкрепа.
Освен това отделният човек може да бъде издръжлив по отношение
на някои видове стресори, но не и на други, или да е издръжлив по
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отношение на някои адаптивни изходи, а към други – не [Rutter
2006]. Самата издръжливост също е динамична: един и същи
индивид може да покаже неадаптивно функциониране в един
момент, а по-късно в развитието си – издръжливост, или обратното.
3. Личност, устойчивост и позитивни емоции
Един от начините за разбиране на психологическата издръжливост се задава от рамката на теорията за позитивните емоции,
наречена „разширяване и изграждане“ [Fredrickson 1998; 2001].
Издръжливите индивиди, подобно на еластичните метали, се огъват,
без да се чупят [Lazarus 1993; Carver 1998] – те съумяват да преживяват стресиращите събития и заплахите, с които се сблъскват,
бързо и ефикасно, и съответно – да напредват в живота. Ресурсите,
натрупани по време на положителни емоции, са трайни.
Висшите нива на позитивност са свързани: (1) с по-широките поведенчески репертоари; (2) с по-голямата гъвкавост и устойчивост към
несгодите; (3) с оптималното функциониране или процъфтяване.
Losada също така установява, че по-високите нива на позитивност
са свързани с по-големите социални ресурси, които се индексират
от степента на свързване на членовете на екипа [Losada, Heaphy
2004].
Едно важно прозрение на изследването на резилианса показва, че
съществуването на позитивни афективни състояния не е същото
като липсата на негативни такива. Двете могат съвместно да съществуват по едно и също време. Съществуват изследвания, които
доказват, че позитивните емоционални ангажименти са буфер срещу
негативния ефект на стреса и благоприятстват доброто морално и
здравословно състояние.
Преживяването на положителни емоции след преживяна стресова
ситуация например усилва психологическото възстановяване и противодейства развитието на депресия [Fredrickson 2001]. Едно ключово твърдение е, че тези положителни емоции разширяват индивидуалността. Разширеното мислене, произтичащо от положителните
емоции, е в контраст със стесненото мислене, предизвикано от
много отрицателни емоции. Второ ключово твърдение се отнася до
последиците от тези разширени мисли: чрез разширяване на
моментния репертоар на мислене – независимо дали чрез игра,
изследване или подобни дейности – положителните емоции
насърчават откриването на нови и творчески действия, идеи и
социални връзки, които на свой ред изграждат ресурсите на
личността.
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4. Видове резилианс
Резилиансът може да се разглежда на няколко нива:
1) Индивидуална устойчивост (при деца, подрастващи и възрастни). Тя се разглежда като усещане за съгласуваност, процъфтяване,
научна находчивост, самоефективност, локус на контрол, сила, издръжливост.
2) Семейната устойчивост – разглеждат се възможностите на семействата към приспособяване и адаптиране. Изградените семейни
традиции например повишават устойчивостта на членовете на семейството.
3) Устойчивост на общността (обществото се разглежда като система за социално подпомагане). Общността – това могат да бъдат
добрите съседски или приятелски кръгове. Подкрепата, която личността получава от тях, повишава устойчивостта на индивида и
подпомага справянето му в стресови ситуации.
4) Политиката, основана на устойчивостта (създаване на връзка
между личния и професионалния живот). Наличие на социална политика на организацията.
5. Резилианс и военна среда
Военната среда е специфична, тя подлага своите членове на голямо физическо и психическо натоварване, често в ситуация на повишен риск и в условия на ограничено време за действие. Военната
организация пряко влияе върху устойчивостта на военнослужещите
чрез своите политики и програми за обучение. Войниците, които се
чувстват добре подготвени за задачата си, са по-способни да се
справят с изискванията на средата [Bartone 2006; Gilbar, Ben-Zur и
Lubin 2010; Shamir et al. 1998; Renshaw 2011].
Организацията може да предостави на воeннослужещите чувство
за цел и смисъл, изразявайки мисионерските си цели, и като
предостави задачи и приоритети на задачите, което пряко влияе
върху устойчивостта им [Siebold 2007]. Ролята на ръководителя/лидера е изключително важна. Лидерите могат да окажат въздействие
върху устойчивостта на своите подчинени, в отговор на стресиращите фактори на средата. Могат да се представят три предположения, че добрите ръководители повишават издръжливостта на
екипа в стресови ситуации. Първо, лидерът използва своя опит при
решаване на задачите и тяхната интерпретация; второ, упражнява
контрол; трето, може да представи задачата под формата на предизвикателство. Лидерът служи като буфер за лошите ефекти на
стреса, като придава положителен и конструктивен смисъл на
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преживяното [Bartone 2006]. Проведените редица изследвания върху
проявата
на
посттравматични
стресови
симптоми
у
военнослужещите, завърнали се от мисия, показват, че при
военнослужещите, които имат доверие в командира си и в своя екип,
проявата на посттравматични симптоми е малко вероятна. Лидерът
има ключова роля в изграждането на сплотен екип. Сплотеният
екип се характеризира с взаимно доверие и подкрепа, които
осигуряват на военнослужещите вяра в собствените сили и
съвместните усилия, за успешно справяне с изискванията на
ситуацията, в резултат на което екипната дейност води до успех
[Boxmeer, Verwijs, Euwema, Dalenberg 2010].
Подготовката на бъдещите офицери се развива в две направления:
придобиване на професионални умения и развитие на лидерски
качества, което да ги подготви за предизвикателствата на военната
служба. Бъдещите офицери е необходимо да развият своята индивидуална устойчивост, професионална компетентност и лидерски качества, за да постигнат висока ефективност в служебен план. Тяхната подготовка се базира на комбиниране на теорията и практиката.
Когнитивният подход цели повишаване и разширяване на осведомеността в определено направление, чрез предоставяне на знания по
темата, а практическият подход изисква обучаемите да приложат на
практика придобитите знания в симулаторите и специализираните
лаборатории чрез игри и симулации, моделиране на поведението,
казуси, ролеви игри или когнитивни упражнения. Процесът на обучение е непрекъснат, военната среда и нейните изисквания оказват
въздействие върху личността на бъдещия офицер, поставяйки определени изисквания към неговото поведение, междуличностни отношения, екипна дейност и лидерски качества [Стоянов 1998]. Двуизмерният подход е важен за развитието на резилианса (способност за
саморегулация и социална подкрепа) на бъдещите офицери. Интервенциите (обучения, упражнения) са насочени към подсилване на
вътрешния капацитет чрез използване на външните ресурси на
заобикалящата среда.
6. Психологични методики за изследване на резилианса.
Профил на високорезилиантната (устойчива) личност
Целта на методиките, изследващи резилианса, е да се определи
степента на устойчивост на различните хора и да се прогнозират възможностите им за справяне в критични и стресови ситуации.
Една от най-разпространените методики за измерване на нивото
на резилианс е методиката на Конър-Дейвидсън, състояща се от 10
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айтема (Connor-Davidson Resilience Scale – CD-RISC). Тя е насочена
към оценка на резилианса като устойчивост, проявена след
преживяна травма.
Друга гледна точка за изследване на резилианса дават Grotberg и
Heiw (STRI). Те представят психологична методика, която акцентира не само на резилианса като черта на индивида, но и на неговата
способност да търси помощ и поддържа социално значими връзки.
7. Изводи
След направения преглед на различните теории за развитието и
видовете резилианс може да се отбележи фактът, че резилиансът,
като понятие, е по-обхватен от понятието „устойчивост“, т.е. в
понятието „резилианс“ се обединяват личностната устойчивост,
способността за бързо възстановяване и се отчита възможността за
подкрепа от средата. Чрез въпросника STRI-33 се изследва връзката
между военната среда и военното обучение и влиянието им върху
резилианса на курсантите. За целта въпросникът е адаптиран за
обучаеми във възрастова група от 19 до 25 години. Според модела
на Головей за изследване на компонентите на зрялата личност,
периодът от 18 до 25 години е период на ранна зрелост, през който
индивидите активно развиват своя резилианс, който е основен
компонент на зрялата личност. От една страна, високото ниво на
резилианс осигурява на индивидите успешната адаптация и
съхранение на Аз-образа, а от друга, е основа за приемане на
предизвикателствата на живота и стремеж към нова адаптация към
тях. В периода на ранна зрелост се решават важни задачи, свързани
с формиране на компонентите на личностната зрелост, като
самооценка, саморефлексия, автономност, резилианс, позитивни
личностни взаимоотношения и др. Развитието на изброените
личностни черти в периода на ранна зрелост е основа за успешно
развитие на личността в бъдеще. Развитието на личностните
характеристики е ресурс за справяне с бъдещите предизвикателства
на живота. Компонентите на зрялата личност в този възрастов
период се развиват динамично, тъй като личността решава важни
житейски задачи, свързани с професионално развитие, създаване на
семейство и намиране на своето място в обществото.
Моделът на изследваното явление проверява емпирично дали
резилиансът като способност за саморегулация и резилиансът като
социална подкрепа при курсантите се променят под влияние на военното обучение и военната среда. Това се проверява чрез изследване
на курсантите в две последователни учебни години.
11

В проведеното изследване, основаващо се на избрания модел, се
проучва влиянието на личностните характеристики и на
характеристиките на средата върху резилианса. Извеждането на
профил на издръжливата личност ще подпомогне в бъдеще
провеждането на психологическия подбор на кандидатите за
курсанти.
Важен момент в този модел е проучване на влиянието на социалнопсихологическия тренинг върху развитието на резилианса.
Анализът е направен в два аспекта:
А) Първият аспект е установяване на влиянието на военноучебната среда върху индивидуалната устойчивост на курсантите
чрез изпълняването на основните им видове дейности: учебна
дейност, служебна дейност и спортно-масова дейност. Главната
функция на военната среда е образователно-квалификационната
[Стоянов 1998: 56] и за нейното реализиране се осъществяват
редица системи от дейности. Най-общо представени, те са:
– Дейност, свързана с постигането на образователни цели –
придобиване на знания, изграждане на умения и качества на
личността, свързани с квалификацията на обучаемите в дадената
специализация.
– Дейност, свързана с възпитанието на курсантите – в две насоки:
1) воинско възпитание; 2) възпитание, отнасящо се до
подготовката на ръководители/лидери в определени сфери на
човешката практика. Съчетаването на теория и практика, участието
в плавания, стрелби, научни конференции води до висок интензитет
в обучението и повишава изискванията към обучаемите, които
съвместяват редица дейности и роли в един и същи времеви
диапазон и преработват голямо количество информация.
Същевременно с това за голяма част от курсантите от по-горните
курсове служебната дейност има и други измерения, произтичащи
от новите им служебни задължения като младши командири,
командири на екипажи, отряди или дивизион. Изпълняването на
тези нови функционални задължения изисква от курсантите
поемане на нови отговорности и влагане на много психични и
времеви ресурси.
Военно-учебната среда влияе върху развитието на резилианса на
курсантите, надграждайки личните ресурси чрез провежданите
обучения и изпълнението на различни по сложност и ниво на
отговорност служебни дейности.
Предполага се, че нивото на резилианса като способност за
саморегулация
ще се променя под влияние на средата и обучението.
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Б) Вторият подход е насочен към установяване на влиянието на
подкрепящата роля на военната среда при стресови събития.
Социалната подкрепа, която оказва военната среда, е изключително
важна за курсантите.
Социалната
подкрепа
се
изразява
именно
в
онези
взаимоотношения, които намаляват стресовото въздействие и
съдействат за психичното благополучие на индивидите. Социалната
подкрепа във военна среда е особено важна, тя се изразява в
сплотеността на екипа, доверието в командира и получаваната
подкрепа. Направените проучвания сочат, че при войниците с добри
взаимоотношения помежду си и с командир, който ги подкрепя, се
наблюдават по-малко симптоми на депресия и посттравматично
стресово разстройство. Авторите, изследващи социалната подкрепа,
отбелязват два модела на въздействието ѝ върху индивида.
Директен модел – социалната подкрепа подобрява психическото и
физическото състояние независимо от нивото на обективния стрес.
Установява се линейна зависимост между социалната подкрепа и
субективното състояние. Счита се, че социалната мрежа позволява
събитията да се оценят в по-висока степен като контролируеми и
предсказуеми.
Буферен модел – социалната подкрепа влияе върху субективното
състояние, но при взаимодействие със стреса, т.е. социалната
подкрепа се разглежда като модератор при взаимовръзката
„стресиращо събитие – субективно преживяване“, като омекотява
удара и намалява стреса [Choen, Wills 1985].
Социалната подкрепа не действа сама по себе си, тя зависи от
начина на възприемането ѝ от индивида, т.е. въздействието ѝ се
опосредства от индивидуалните особености. „Централно място в
това влияние заемат субективното възприемане и оценката на
социалната
подкрепа
като
достъпна,
достатъчна
и
удовлетворяваща“ [Петков 1994: 49]. В настоящия модел на
изследване се проверява доколко средата се възприема като
подкрепяща от индивида и подпомагаща неговото функциониране.
От направения преглед и анализа на теориите за развитие на
резилианса може да се направят следните изводи: резилиансът се
разглежда като черта на личността, която може да се развива посредством целенасочено обучение. Военната среда чрез провеждането
на специализирани социалнопсихологични тренинги и обучения
спомага за повишаване на индивидуалния резилианс. Прегледът на
съществуващите в практиката обучения и проведените изследвания
потвърждават повишаването на резилианса при военнослужещите, 13

преминали обучения. Друг важен извод при анализа на военната
среда и нейната специфика е подкрепящата ѝ функция, която също
подпомага военнослужещите при справянето им в различни
стресови ситуации. Подкрепата от средата – семейна, обществена
или военна среда, е ключова за справянето със стреса и
преодоляването на различни травматични събития. Военната среда
подпомага военнослужещите да преодолеят трудностите и да се
справят със стреса. Изграждането на екипа, добрата сплотеност,
разбирателството и доверието към колегите е ключов фактор за
справяне със стресови събития. Ролята на лидера в екипа е
предопределяща за доброто му функциониране. Лидерът може да
повлияе върху устойчивостта на своите подчинени чрез изграждане
на взаимоотношения, основаващи се на доверие, и поддържайки
сплотеността в екипа. Военната среда подпомага индивида в
неговата адаптация към новата среда или задължения чрез
провеждани обучения, повишавайки неговата самоефикасност и
осигурявайки му добри междуличностни контакти, базирани на
доверие и взаимопомощ, давайки цел, към която личността да се
стреми. От анализа на проведените изследвания се установява, че
има личностни качества, които са характерни за резилиантните
личности и те могат да се разгледат като характеристики,
повишаващи резилианса.
Глава втора. Постановка на емпиричното изследване
Втора глава представя дизайна на изследването, включващ
хипотези, цел, задачи, предмет и обект на изследването, методи на
изследването.
Целта на настоящия дисертационен труд е да се изследва влиянието на военната среда, военното обучение и лидерската
подготовка върху развитието на индивидуалния резилианс на
курсантите.
Постигането на така очертаната цел провокира решаването на
следните основни организационни задачи:
1.
Създаване на модел на изследваното явление.
2.
Подбор на изследваните лица.
3.
Провеждане на емпиричното изследване.
4.
Анализ на резултатите от изследването.
Съответно и научноизследователски задачи:
1. Разкриване на характера на различията между лицата с висок и
нисък резилианс по отношение на характеристиките на средата на
14 обучение.

2. Разкриване на характера на различията, настъпили в личностните характеристики на курсантите по отношение на резилианса,
установени по време на обучението им.
3. Разкриване на влиянието на военното обучение върху нивата на
резилианс при курсантите.
4. Разкриване на влиянието на психологическия тренинг върху
нивото на резилианс като социална подкрепа.
5. Адаптиране на въпросник STRI.
Обект на изследването: обучаеми във висше военно училище
2.1. При провеждане на емпиричното изследване се изхожда
от следния модел

Фигура 1. Модел на емпирично изследване
Проучва се влиянието на личностните характеристики и характеристиките на средата върху нивото на индивидуален резилианс.
Извеждат се значимите личностни характеристики и характеристики
на средата.
Предполага се влиянието на оптимизма и позитивните взаимоотношения върху нивото на резилианс при курсантите.
Проучва се влиянието на военната среда и военното обучение върху
нивото на саморегулация при курсантите.
Проучва се влиянието на провежданите лидерски обучения и
социалнопсихологически тренинги върху нивото на резилианса като
социална подкрепа при курсантите. Изхожда се от теорията, че едни
от основните ресурси на военната среда и обучение – сплотеността
и подкрепата от командира/лидера, повишават нивото на
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устойчивост и подпомагат индивида при решаване на проблемите.
2.2.
Хипотези
В настоящия труд са предложени следните хипотези:
1. Допуска се, че военната среда и военното обучение оказват
позитивно влияние върху развитието на резилианса като социална
подкрепа при курсантите.
2. Допуска се, че военната среда и военното обучение оказват
позитивно влияние върху резилианса като способност за саморегулация при курсантите.
3. Допуска се, че предложеният социалнопсихологически тренинг
в рамките на лидерската подготовка на курсантите оказва позитивно
влияние върху резилианса им.
В настоящото изследване се спазват етичните принципи за работа
с хора.
2.3.
Изследвана съвкупност. Процедура на изследване
Често демографските характеристики на лицата оказват влияние
върху изследваните явления и тяхното разбиране, поради което е
важно да бъдат разгледани и обяснени, преди да започне интерпретацията на останалите резултати.
В емпиричното изследване се включиха общо 510 обучаеми във
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, от които 422-ма студенти и 83-ма курсанти. Изследваните лица са на възраст от 18 до 25 години, от които
38 са жени и 471 са мъже. Изследването е проведено през 2016 и
2017 година, като извадката е целева.
Процедура на изследване – по години, представено във фигура 2:
•83-ма курсантa

Изследвани лица •170 студенти
през 2016 г.

Изследвани лица
през 2017 г.
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•98 курсанти (83-ма курсанти
от изследваните лица са
изследвани повторно)
•248 студенти

Изследвни лица
през 2018 г.

•20 курсанти - военен
лекар: 1-ви курс
•20 курсанти - военен
лекар: 2-ри курс

Участници в
•43-ма курсанти
представения
социалнопсихоло
гически тренинг
Фигура 2. Процедура на изследване по години
Поради малкия брой на курсантите за нуждите на дисертационния
труд се проведе изследване на акумулирани данни. Обединиха се
данните, получени от изследването на курсантите по години; съответно данните на курсантите, получени през първата им година на
обучение за два поредни випуска, са съпоставени с данните,
получени през втората година на обучение на два поредни випуска.
По същия начин се съпоставиха данните от изследването на курсантите от два випуска по време на обучението им в трети, четвърти и
пети курс. Групирането е представено във фигура 3 – 86 курсанти са
изследвани два пъти, за установяване на настъпилите различия
вследствие на обучението. Групите се обединяват, както следва:
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Фигура 3. Групиране на изследваните лица по години
–
През учебната 2016/2017 година се проведе изследване
със студенти и курсанти на личностните им характеристики и
възприятието на характеристиките на средата на обучение
(приемане на себе си, автономия, контрол над средата, позитивни
взаимоотношения, оптимизъм, негативни очаквания, локус на
контрола, нормативна база, строгост на реда, изолираност,
натоварване, задоволителност, защитеност, противоречивост и
резилианс – способност за саморегулация, вътрешна сила,
резилианс – способност за саморегулация, копинг стратегии,
резилианс – способност за саморегулация, социална подкрепа,
резилианс като състояние, копинг умения), оказващи влияние върху
индивидуалния резилианс. Общо 253 обучаеми, от които 227 мъже
и 26 жени.
–
През учебната 2017/2018 година се проведе изследване на
влиянието на средата и проведеното обучение върху личностните
характеристики (приемане на себе си, автономия, контрол над
средата, позитивни взаимоотношения, оптимизъм, негативни
очаквания, локус на контрола, резилианс – способност за
саморегулация, вътрешна сила, резилианс – способност за
саморегулация, копинг стратегии, резилианс – способност за
саморегулация, социална подкрепа, резилианс като състояние,
копинг умения) на обучаемите курсанти за ВМС (изследвани лица –
98 курсанти) и студенти – 248.
–
През учебната 2018/2019 г. се проведе изследване на
личностните характеристики (приемане на себе си, автономия,
контрол над средата, позитивни взаимоотношения, оптимизъм,
негативни очаквания), характеристиките на средата и нивото на
резилианс като състояние и черта на обучаемите курсанти,
18

специалност „военен лекар“ (изследвани лица – 20).
– През учебната 2017/2018 година се проведе изследване на влиянието на проведения тренинг за развитие на резилианса върху обучаемите курсанти (43 изследвани лица).
– Проведените изследвания и натрупаният емпиричен материал
послужиха за извеждане на компонентите на резилианса, както и за
извеждане на профил на резилиантната личност.
Броят на студентите е ограничен поради провежданите плавателни практики и стажове. Броят на курсантите е ограничен поради
физическата невъзможност да се изследват всички лица от
генералната съвкупност. Някои от тях бяха изследвани в един ден,
но повечето – в рамките на два или повече различни дни от
цитирания период.
2.4. Методически инструментариум
За целите на настоящото изследване бяха използвани следните
бланкови психологични самооценъчни въпросници (за събиране на
данни виж приложения № 1–5):
1. Въпросникът State Trait Resilience Inventory (STRI-33) е разработен от Chok Hiew [1998] като модификация на Resilience
Checklist [1995] на Е. Гротберг [Grotberg 1995], който измерва
резилианса като черта и процес. State-Trait Resilience Inventory
(STRI), разработен от Hiew [at all 1998], обединява две форми –
State Resilience Scale (SRC) and a Trait Resilience Scale (TRC). State
Resilience Scale (SRC) се състои от 15 айтема, които се оценяват по
Ликертова скала: от 1 – определено не съм съгласен, до 5 – определено съм съгласен, като изследваното лице оценява как се чувства в
настоящия момент. Trait Resilience Scale (TRC) се състои от 18 айтема, които изследваното лице също оценява чрез Ликертова скала: от
1 – определено не съм съгласен, до 5 – определено съм съгласен,
като изследваното лице оценява айтемите от детството си до настоящия момент. В българската адаптация на въпросника посочените
дименсии се изследват и като моментно състояние, и като черта на
личността. Надеждността на използваната методика е висока:
α=0,892, от данни на проведеното изследване. Въпросникът е
насочен в оригиналния вариант към ученици; в настоящото проучване изследваните лица са обучаеми студенти на възраст от 18 до 25
години.
В оригиналната методика на Гротберг, насочена към деца и повишаване на техния резилианс, са изведени три подскали: „вътрешни
ресурси“ (Аз съм), „копинг-умения“ (Аз мога) и „социална 19

подкрепа и ресурси“ (Аз имам). Тези три фактора се запазват в
разработката на Hiew, като първата скала – резилианс като
състояние, има един фактор, а при резилианс – способност за
саморегулация, се извеждат два фактора: първият фактор е
наименуван „психологическа подкрепа“, вторият фактор –
„саморегулация“. В българската версия на въпросника, прилагана
от Панайот Рандев за ученици, се запазват два фактора: способност
за саморегулация и психосоциална подкрепа. В настоящото
изследване е необходима адаптация на въпросника за лица над 18 г.
чрез проверка на надеждността и валидността на методиката и
извеждането на норми за лица над 18 г.
2. „Метод за оценка на локализацията на контрола“ –
методика на Ангел Величков и Мария Радославова. Въпросникът се
състои от 20 айтема. Надеждността на конструкта, проверена чрез
алфа на Кронбах от данните на извадката, е добра: α=0,576.
Въпросникът изследва вътрешен и външен локус на контрола. Те са
двата полюса на конструкта „локализация на контрола“, така че
получаваните оценки с предлагания метод позволяват да се оцени
позицията на изследваните лица в рамките на една дименсия. „Вътрешният локус на контрола“ разглежда в каква степен изследваното
лице определя получените резултати от дейността като производни
на собствените действия, т.е. зависят от него. „Външният локус на
контрола“ разглежда в каква степен получените резултати от собствените действия се дължат на случайни фактори (късмет, съдба)
[Величков, Радославова 2005: 21].
3. „Метод за оценка на оптимизъм и негативни очаквания“ е
методика, съставена от Ангел Величков и Мария Радославова. Въпросникът се състои от 17 айтема, разпределени в две подскали.
Подскала „Оптимизъм“ измерва ориентацията към успех, очакванията на положителни събития в живота. Скалата „Негативни очаквания“ изразява подготовката на индивида за неуспех, според
авторите това не бива да се възприема като „песимизъм“.
Негативните очаквания се формират в по-късен етап от живота на
човека, под влияние на преживени загуби, раздели и други травмиращи събития [Величков, Радославова 2005: 29]. Надеждността
на конструкта е добра: α на Кронбах е равна на 0,635 от данните на
конкретното изследване. В този въпросник се използва Ликертова
скала за оценка.
4. „Метод за оценка на социалната среда“ – методика на Ангел
Величков и Мария Радославова, състояща се от 50 айтема и изпол20 зваща Ликертова скала за оценка. Авторите дефинират „средата

като относително обособена и устойчиво организирана съвкупност
от материални условия и установени на тяхна основа социални
взаимоотношения“ [Величков, Радославова 2005: 77]. Тя предявява
изисквания към индивидите в нея да изразходват време, средства и
други ресурси и предоставя определени възможности да
задоволяват личните потребности“ [Величков, Радославова 2005:
77].
Нормативна база – отнася се до наличие на предписания и
правила на поведение в средата, чрез които се поддържат нейните
функции. Скалата се състои от 4 айтема [Величков, Радославова
2005: 78]. Алфата на Кронбах за изследваната съвкупност в
настоящото изследване е 0,691.
Строгост на реда – оценява се степента, в която се санкционират
отклоненията от установените норми на средата [Величков,
Радославова 2005: 78]. Скалата се състои от 7 айтема. Алфата на
Кронбах е приемлива: 0,796 от данните на настоящото изследване.
Противоречивост – наличие на несъвместими или конфликтни
изисквания за действие. Скалата се състои от 4 айтема. Алфата на
Кронбах е 0,414. Подобна стойност на алфа на Кронбах говори за
ненадеждност на тази скала в настоящото изследване. Резултатите
от нея няма да се интерпретират.
Втората дименсия изразява отношението на конкретна среда към
по-широкия социален контекст. Представена е от следните скали.
Достъпност – свързва се с впечатлението, че е трудно за човек да
попадне в средата. Скалата се състои от 4 айтема. Алфата на Кронбах
е 0,556. Вътрешната ѝ консистентност е скромна, но може да се използва внимателно за практически цели.
Престижност – свързва се с възприятието, че чрез пребиваването
в средата индивидът изгражда и поддържа позитивен образ за себе
си. Алфата на Кронбах е 0,694, при 6 айтема в скалата.
Изолираност – разбира се, че присъствието в конкретната среда
ограничава контакта с хора от други среди в социалното
обкръжение. Скалата се състои от 6 айтема, алфата на Кронбах е
приемлива: 0,794.
Третата дименсия разглежда отношението на средата към
индивидите в нея и включва следните скали:
Натоварване – свързва се с необходимостта на човек да изразходи
лични ресурси за постигане на целите на средата. Алфата на
Кронбах за настоящото изследване е 0,669; скалата се състои от 6
айтема.
Задоволителност – оценяват се наличните възможности на 21

средата да удовлетворява потребностите на индивида. Скалата се
състои от 4 айтема. Алфата на Кронбах е 0,684.
Впримченост – оценка на индивида, че ако напусне средата, ще
възникнат по-неблагоприятни последствия за него, отколкото ако
остане в нея. Алфата на Кронбах за настоящото изследване от
данните на извадката е ненадеждна: 0,423. Резултатите от нея няма
да се интерпретират.
Защитеност – възприятие на индивида, че пребиваването в средата предпазва от неблагоприятни събития и въздействия на поширокото социално обкръжение. Скалата се състои от 5 айтема;
алфата на Кронбах е приемлива: 0,745.
5. „Метод за измерване на адаптацията на индивида към
средата“. Методиката е на Ангел Величков и Мария Радославова.
Състои се от 50 айтема и използва Ликертовата скала за оценка.
Въпросникът има 5 подскали [Величков, Радославова 2005: 131]:
Приемане на себе си – свързва се с осъзнаване на собствените
добри качества и недостатъци и преживяваното чувство за собствено достойнство и себеуважение. Скалата се състои от 8 айтема.
Алфа на Кронбах за настоящото изследване е приемлива: 0,767.
Личностен растеж – субективна оценка на наличните възможности за себеразвитие и себеусъвършенстване, например за придобиване и промяна на компетентности, нагласи, убеждения и др. в
живота. Скалата се състои от 9 айтема. Алфата на Кронбах е 0,766.
Жизнени цели – свързва се със способност за поставяне и
преследване на дългосрочни лични цели и жизнени планове в
средата. Алфата на Кронбах е приемлива: 0,758, при скала, състояща се от 7 айтема.
Автономия – оценяват се преживяванията на независимост във
формирането и отстояването на собствените виждания, мисленето
и поведението от другите хора, с които човек е заедно в една и
съща среда. Скалата се състои от 7 айтема. Алфата на Кронбах за
извадката
е 0,641.
Личен контрол над средата – разглежда се възможността на
индивида да установява контрол над хода на протичащите събития
и процеси в живота и да се справя успешно с възникващите проблеми. Алфата на Кронбах е приемлива: 0,772, при скала от 10 айтема.
6. „Въпросник за възприет стрес“ – PS-1. Методиката измерва
степента, в която изследваните лица оценяват събитията в живота си
като стресови през последния месец [Карастоянов, Русинова-Хрис22 това 2000: 72–73]. Тя се състои от 14 айтема. Алфата на Кронбах за

извадката е добра: 0,896.

3

Личностен растеж

3

Жизнени цели

7

Автономия

8

Контрол над средата

1

45
35
33
50

8
Позитивни
взаимоотношения
Оптимизъм

1

45

7
1

50

0
Негативни очаквания

7

Локус на контрола

0

Нормативна база

4

Строгост на реда

7

Достъпност

4

Престижност

1
0

35
13
20
35
20
30

5,96
3
7,15
0
5,58
3
5,25
6
6,11
9
5,38
2
6,11
6
4,68
5
2,94
4
3,73
7
5,91
8
3,61
7
4,87
3

,928
1,315
1,026
,035
,149
,310
,615
,15
5
,28
1
,324
,145
,181
,475

Ексцес

31,
60
35,
71
28,
39
21,
61
37,
44
34,
32
39,
80
19,
20
5,6
7
13,
11
22,
06
14,
32
22,
22

Асиметрия

40

Стандартно
отклонение

Средна
аритметична

Приемане на себе си

Максималн
а стойност

Характеристики

Минимална
стойност

Глава трета. Анализ на получените резултати
Трета глава представя анализ на получените резултати, като
включва обобщения и изводи, както и ограничения на проведеното
изследване.
3.1.
О
писателна статистика и честотен анализ
Представени са в табличен вид описателни статистики на разпределенията с данни (суровият/общият бал на изследваните лица),
събрани чрез всички психологични методики, представени в настоящия труд.

1,5
66
2,2
13
,71
3
,638
,257
,421
1,3
73
,35
0
,372
,451
,401
,726
,336 23

Изолираност

6

Натоварване

6

Задоволителност

4

Впримченост

4

Защитеност

5

Противоречивост
Резилианс
като
способност
за
саморегулация
Резилианс
като
социална подкрепа

4
1

30
30
20
20
25
20
35

7
4
3

75

15,
24
18,
79
12,
87
9,5
3
15,
14
11,
29
27,
81
63,
29

5,64
5
5,01
9
3,35
4
3,95
0
4,01
1
3,44
3
3,36
1
5,79
2

,21
,056
,043
,58
5
,00
3
,008
,237

,754
,222
,476
,279
,369
,559
,05
9

,655

8

6

,70

Таблица 1. Описателна статистика на разпределенията с данни
(суровият/общият бал на изследваните лица), събрани чрез
психологичните въпросници (N=505)
От получените резултати от описателната статистика, както и от
проверката на нормалността с теста Колмогоров-Смирнов и
графичния метод Q-Q plots, се установи, че част от разпределенията
с данни не съответстват на Гаусовото разпределение, поради което
за тях са приложени непараметрични методи за анализ.
3.2.
Надеждност и валидност на методиката State Trait
Resiliense Inventory
Надеждността се разглежда като устойчивост или съгласуваност
на резултатите от метода, получавани при повторната му употреба
към същите изследвани лица [Анастази 2001: 26]. Това разбиране
лежи в основата на изчислението на грешките на измерването. Има
различни видове надеждност, като например коефициентът алфа
на Кронбах се основава на съгласуваността на отговорите по всички
задачи/въпроси. В настоящата разработка коефициентите (алфа на
Кронбах) бяха изчислени за всяка методика (виж по-горе § 2.4.
Методически инструментариум).
Надеждността зависи от степента на грешки в инструмента. Надеждността е синоним на стабилност, консистентност, точност, предиктивност.
24 Конструктът „валидност“ се проверява с факторен анализ

(колона от цифри с теглата на всяко твърдение например). При него
се изисква демонстрация, че инструментът определя именно тази
характеристика, за която е предназначен.
Инструменти за валидност:
– Корелациите между нови и аналогични, вече доказани методи, се
разглеждат като доказателство за валидност на инструмента.
(Коефициентът на корелация представлява двумерна описателна
статистика, количествена мярка за взаимовръзка – съвместна
изменчивост, на две променливи).
3.2.1.
Факторен анализ
С цел адаптация на методиката State Trait Resiliense Inventory за
лица над 18 г., по-долу е представен анализ на надеждността
(изчисляване на Cronbach's α), айтем анализ, факторен анализ и
корелационен анализ на тестовата методика (N=505).
Първоначално предполагам, че факторите могат да бъдат два или
три на брой. Графиката по-долу цели да подпомогне избора на правилния брой фактори. Вижда се, че факторите са два или три.
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зависимо дали се избира метод, предполагащ зависимостта на двата
фактора (провеждане на ротация по метода Direct Oblimin) или тяхната независимост (Varimax), резултатът в случая е аналогичен. Ето
защо тук ще представя решението, което ми изглежда най-подходящо, а именно включващо два фактора с ротационен метод „Веримакс“. Методът „Веримакс“ предполага независимост на базисните
фактори; неговата цел е минимализация на сложността на факторите чрез опростяване на стълбовете на матрицата с факторните
тегла, за сметка на увеличаване на дисперсията на факторните тегла
по всеки фактор [Митина, Михайловская 2001; Русева, Батуров
2015].
Таблица 2. Факторни тегла (Завъртяна матрица на
компонентите)а
Айтем
Фактори
Съдържание
1
2
33
В състояние съм да намеря ефективни
,725
-,049
начини за справяне
28
13
32
19
11
25
27
18
24
15
26

Знам как да планирам бъдещето
Мога да се съсредоточа върху дадена
задача и да работя върху нея
Аз съм упорит/а в своите действия,
докато успея
Вярвам в себе си

,710
,672

,032
,103

,653

,073

,588

,265

Смятам, че това, което правя, води до
положителни крайни резултати
Смятам че разбирам себе си

,584

,346

,577

,265

Смятам, че нещата ще вървят в добра
посока дори и в трудните ситуации
Другите ме виждат като деен/а и
физически активен/а човек
Активно правя неща, чрез които
помагам на другите
Имам планове да правя разни неща

,555

,257

,532

,194

,529

,223

,511

,232

26
3
12
23
14
9
6
17
10
21
22

2

20
1
30
31
4

Изложен/а съм на стресови трудности,
с които се научих да се справям
Хвалят ме, че правя нещата по своя
собствен начин
Харесвам се
Аз съм успешен/а в училище
Имам чувство за хумор
Готов/а съм да опитвам нови неща

,505

-,042

,499

,123

,480
,459
,416
,416

,286
,337
,245
,035

Вярвам, че нещата ще се развиват в
добра посока
Спокоен/а съм, дори и във времена на
трудности
Харесва ми да имам успехи в това,
което правя
Семейството ми има големи
очаквания към мене
Когато съм разстроен/а или съм в
трудно положение, обикновено има
някой, към когото мога да се обърна
Имам човек извън дома си, на когото
мога да кажа за своите проблеми или
чувства

,415

,406

,363

,308

,359

,156

,312

,199

,170

,611

,232

,606

Моите родители ми обръщат
достатъчно внимание
Имам някой, който ме обича
Моите родители ми казват, че съм
добър и лесен за общуване човек
Имам топли положителни
отношения с възрастните

,112

,577

,242
,193

,569
,546

,376

,483

Мога да разчитам на семейството
си, когато е необходимо

,069

,481
27

29
7
16
5
8

Другите обикновено се радват да ме
видят
Правя приятни неща, които правят
хората като мен
От мене се очаква да съм отзивчив
човек
Има човек, на когото искам да
приличам
Вярвам в по-висша сила

,400

,463

,217

,440

,214

,377

-,108

,323

-,014

,312

Метод на извличане: Анализ на главните елементи
Метод на завъртане: Веримакс с нормализация на Кайзер
От проведения факторен анализ се установи, че факторите са два.
В първия фактор се включват айтемите: 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33. След обстойно разглеждане на айтемите, отнасящи се до собствената оценка и оценката
на околните за поведението в стресови и ежедневни ситуации,
факторът може да се интерпретира като „Способност за саморегулация“. Вторият фактор включва айтемите: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 16, 20,
22, 29, 30, 31. Те се отнасят до възможностите за подкрепа на
личността от семейството и приятелите, затова факторът би могъл
да се интерпретира като „Социална подкрепа“. Разпределенията с
данните със суровия бал на изследваните лица по двата фактора са
Гаусово разпределени.
От проведения факторен анализ се потвърди наличието на два
фактора, характерни за българската адаптация на въпросника. Различията с оригиналния въпросник на Hiew относно броя на факторите
се запазват, в оригинала те са три – психологическа подкрепа, саморегулация и самовъзприемане. От тях в настоящото изследване се
откриват само два фактора: способност за саморегулация и
социална подкрепа.
3.2.2.
Анализ на надеждността
Изчислихме алфата на Кронбах (N=505) α=0,87 за фактор „Способност за саморегулация“, както и Cronbach's α=0,728 за фактор
„Социална подкрепа“. И двете стойности на алфа на Кронбах са
добри [Наследов, 2005].
Също така се установи, че въпросникът State Trait Resiliense
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Inventory е надежден – α=0,887.
3.2.3.
Айтем анализ
Всички айтеми имат принос за надеждността на методиката и премахването на айтеми не би повлияло съществено върху общата α на
тестовата методика STRI-33.
3.2.4.
Корелационен анализ
За да се провери валидността на инструмента (STRI), е направен
корелационен анализ по Пиърсън между суровия бал по скалите на
метода за оценка на оптимизма и негативни очаквания, метода за
оценка на локализацията на контрола и въпросника за оценка на нивото на резилианс STRI. В дисертационния труд са представени корелационите анализи и с другите използвани методики.
Таблица 3. Взаимозависимост (по Пиърсън) между суровия бал по
скалите на метода за оценка на оптимизъм и негативни очаквания
и между суровия бал по скалите/общия бал на STRI (N=510)
Характеристики
Способност за
саморегулация
Социална
подкрепа
Оптимизъм

Социална
подкрепа
r
,561
p ,000
r
p
r
p

Оптимизъм
,540
,000
,412
,000

Негативни
очаквания
-,128
,039
-,136
,028
-,279
,000

Получените резултати сочат, че се открива статистически значима
положителна значителна корелация (r=0,540; p<0,001) между скала
„способност за саморегулация“ и скала „оптимизъм“.
Открива се статистически значима положителна умерена корелация (r=0,412; p<0,001) между скала „социална подкрепа“ и скала
„оптимизъм“.
Открива се статистически значима положителна значителна корелация (r=0,561; p<0,001) между скала „способност за
саморегулация“ и скала „социална подкрепа“.
Представените дотук корелации потвърждават валидността на
методиката STRI.
Тъй като част от разпределенията с данни не съответстват на
Гаусовото разпределение (скали „личностен растеж“, „жизнени
цели“, „достъпност“, „престижност“, „впримченост“), за тях ще
бъде използвана рангова корелация по Спирман.
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Таблица 4. Взаимозависимост (по Пиърсън) между суровия бал по
метода за оценка на локализацията на контрола и суровия бал по
скалите на STRI (N=253)
Характеристики
Резилианс – способност
саморегулация 2016 г.

за

Резилианс – социална подкрепа
2016 г.

r
p
r
p

Локус
контрола
-,353
,000
-,229
,000

на

Резултатите сочат, че между резилианса като способност за саморегулация и локус на контрола се открива статистически значима
отрицателна
умерена
корелация
(r=
-0,353;
p<0,001).
Взаимовръзката между вътрешния локус на контрола и
способността за саморегулация може да се обясни с поемането на
отговорност за собствените действия. Лицата с вътрешен локус на
контрола са склонни да възприемат успеха като следствие от
действията си, което пряко влияе върху тяхната устойчивост.
Открива се статистически значима отрицателна слаба корелация
(r= -0,229; p<0,001) между резилианса като социална подкрепа и
локуса на контрола. Получените резултати могат да се обяснят с
отношението на индивида към заобикалящата го среда. Индивидите
с вътрешен локус на контрола възприемат средата като подкрепяща.
3.3.
Стандартни показатели
Адаптацията на психологичната методика STRI подразбира еднообразие на процедурата за провеждане и оценка на изпълнението
на теста. За да се получат показатели, които подлежат на сравнение,
условията на тестирането трябва да са еднакви за всички. За да се
спази изискването за еднообразие на условията на тестиране, за
теста трябва да се установят норми.
Представени са описателните статистики на разпределенията с
данните на изследваните лица (над 18-годишни българи) – суровият
бал по скалите на STRI и общият бал на лицата по въпросника.
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Таблица 5. Описателна статистика на факторите и общият бал
– средна, медиана, мода и ексцес (N=505)

88

84

8,88

49,01

49

52

5,36

136,16

136

136

12,7

0,498
0,694
0,481

Ексцес

87,14

Асиметрия

Стандартно
отклонение

Мода

Медиана

Способност
за
саморегулация
Социална
подкрепа
Общ
бал
резилианс

Средна
аритметична

Характерист
ики

0,23
1,14
0,48

Разпределенията с данни са близки до нормалното разпределение.
В таблица 6 е представено разпределението на получените резултати по квартили. Представени са 25-ият и 75-ият персентил,
отсичащи четвърт от най-ниските и най-високите резултати на
изследваните лица (N=505). Резултатите на изследваните лица
между
Р25 и Р75 попадат в нормата.
Таблица 6. Разпределение на получените резултати по квартили
за скала „общ бал“ и фактори „саморегулация“ и „социална
подкрепа“ (25-и и 75-и персентил)
Способност за
саморегулация
Percentiles

Социална
подкрепа

Общ
бал
резилианс

25

81

46

128

50

88

49

136

75

94

53

145

Получените норми за фактор „способност за саморегулация“ сочат, че резултат от 0 до 80 точки се определя като ниска способност
за саморегулация; нормата е от 81 до 94 т.; при 95 и нагоре точки
способността за саморегулация е повишена. По скала „социална подкрепа“ резултатът от 0 до 45 т. говори за това, че получаваната
социална подкрепа е ниска или недостатъчна; нормална е от 46 до
53 т.; и при 54 и нагоре точки социалната подкрепа за личността се
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оценява като висока. Общият бал по STRI е под нормата при
стойност от 0 до 127 т. (нисък резилианс); в нормата е при
стойности от 128 до 145 т. (резилианс в норма); резилиансът е висок
при 145 т. и нагоре.
3.4. Влияние на личностните качества върху резилианса като
черта и като състояние
За установяване на влиянието на личностните характеристики
върху резилианса като черта и процес е проведен множествен линеен
регресионен анализ.
Получените резултати сочат, че регресионният модел в случая е
статистически значим (F|3;44| = 10,772; p<0,001).
Получените резултати от регресионния анализ показват, че съществува статистически значимо влияние от страна на характеристиките
„позитивни взаимоотношения“ и „оптимизъм“ върху резилианса
като състояние. Полученият резултат сочи, че 38% от дисперсията
на зависимата променлива (суровият бал на изследваните лица по
скала „резилианс като състояние“) могат да се прогнозират от независимите променливи (оптимизъм: β=0,415; p<0,001, и позитивни
взаимоотношения: β=0,364; p=0,004). Също така големината на
ефекта е голяма или по-голяма от типичната (R= 0,651).
При проведения регресионен анализ се установи, че съществува
статистически значимо влияние от страна на характеристиките
„позитивни взаимоотношения“ и „оптимизъм“ върху „резилианса
като способност за саморегулация“. Получените резултати сочат, че
регресионният модел в случая е статистически значим (F|4;43| =
13,392; p<0,001).
Полученият резултат сочи, че 74% от дисперсията на зависимата
променлива (суровият бал на изследваните лица по скала „резилианс като състояние“) могат да се прогнозират от независимите променливи (оптимизъм: β=0,465; p<0,001, и позитивни взаимоотношения: β=0,405; p<0,001). Също така големината на ефекта е голяма
или по-голяма от типичната (R= 0,513) [Cohen 1988; Ганева 2016].
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Фигура 5. Характеристики на личността и средата, оказващи
влияние върху резилианса като способност за саморегулация
Открива се съществено влияние на оптимизма и позитивните
взаимоотношения върху резилианса като черта и резилианса като
състояние. Изведените характеристики на личността могат да бъдат
разглеждани като компоненти на резилианса и съответно са важни за
успешното справяне на личността с житейските трудности. В
изследването се доказаха и двете хипотези. Оптимизмът, вярата в
собствените сили за достигане на успех в начинанията, оказва
влияние върху развитието на индивидуалния резилианс.
Позитивните взаимоотношения (способността на личността да
създава и поддържа приятелски и близки взаимоотношения)
подпомагат изграждането на устойчива личност. Като фактор на
средата, позитивните взаимоотношения могат да се интерпретират
като подкрепа от средата и предоставяне на възможност за
създаване и поддържане на близки и приятелски взаимоотношения.
Според Hiew, развил идеята на Гродберг за развитие на резилианса,
факторът „социална подкрепа“ е изключително важен в развитието
на устойчивостта, подкрепата на приятели, учители, родители,
подпомага развитието на резилианса.
3.5.
Влияние на военната среда и военното обучение върху
развитието на характеристиките на индивидуалния резилианс
при курсантите
Проведен е Т-тест за две независими извадки (Independent samples
T-test), целящ да провери има ли различия по отношение на резилианса като способност за саморегулация и резилианса като социална
подкрепа при всички изследвани курсанти след преминато едногодишно военно обучение. През 2016 г. са изследвани 86 курсанти,
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през 2017 г. – 105 курсанти. Изследването обхваща всички
обучаващи се курсанти във Военноморско училище през 2016 и
2017 г. През изтеклата една година от първоначалното изследване
курсантите преминават специализирана подготовка за развиване на
професионалните и командирските си качества.
Таблица 7. Различия в характеристиките на личността и на
средата при изследваните курсанти, настъпили в резултат на
военното обучение за периода от 2016 г. до 2017 година
Характеристики

Саморегулация

Години
на
изследва
не
2016
2017

Социална
подкрепа

2016
2017

х

85,41
86
89,78
10
44,17
44
53,55
24

Стандартно
отклонение

8,24117

P
t

3,509

0,0
01

10,146

0,0
00

8,79027
7,60215
5,11593

В таблица 7 са представени статистически значими различия в
личностните характеристики и характеристиките на средата при
изследваните курсанти според годината на изследване.
Видно е, че в резултат на военното обучение резилиансът като способност за саморегулация се развива и нараства. Полученият резултат може да се обясни с проведените лидерски обучения и
практики. Поради ограничеността на изследването, измененията в
резилианса като способност за саморегулация се наблюдават за
цялата извадка.
Резултатите показват, че нивото на социална подкрепа също
нараства през годината на обучение, което може да се обясни с
добрите командирски практики, насочени към изграждане и поддържане на сплотен екип, което подпомага развитието на индивидуалната устойчивост на курсантите.
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3.5.1. Различия в личностните характеристики, нивото на
резилианс и възприятието на характеристиките на средата,
настъпили по време на обучението на курсантите в две
последователни учебни години (2016 – 2017 г.)
Проследяват се настъпилите различия в личностните характеристики на курсантите и нивото им на резилианс, като използваме

теста на Уилкоксон (Wilcoxon Signed Ranks Test), който е
традиционен непараметричен тест за сравнение на две зависими
(лицата са изследвани през учебната 2016/2017 г. и през учебната
2017/2018 г.) извадки. Установяват се статистически значими
различия в характеристиките на индивидуалния резилианс между
групите – преди и след въздействието на средата и на военното
обучение, отчитайки, че военното обучение развива техните
когнитивни и личностни характеристики. Под влияние на военната
среда – сплотеността, лидерските практики, взаимната подкрепа и
доверие, както и под влияние на преминатите обучения по
лидерство, резилиансът като социална подкрепа нараства и се
развива. В автореферата са представени само резултатите на
курсантите по време на обучението им в първи и втори курс.
Таблица 8. Различия в социалните и личностните
характеристики между резултатите на курсантите по време на
обучението им в първи и втори курс (N=37)
Среден

Характеристики

Брой

Способност за саморегулация

Негативни

2017 г. – способност за

рангове

саморегулация 2016 г.

Позитивни

15

a

ранг
12,20

Z

P
- 0,581

0,552
10

b

14,20

рангове
Ties

1c

Социална подкрепа 2017 г. –

Негативни

5d

социална подкрепа 2016 г.

рангове
Позитивни

8,20

- 0,001
3,272

e

14,20

12g

12,42

20

рангове
Приемане на себе си 2017 г. –

Негативни

приемане на себе си 2016 г.

рангове
Позитивни

- 0,716
0,364

13

h

13,54

рангове
Личностен растеж 2017 г. –
личностен растеж 2018 г.

Негативни

12а

12,42 0,732 0,462

10b

10,40

рангове
Позитивни
рангове
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Жизнени цели 2017 г. – жизнени Негативни
цели 2016 г.

8j

9,94

рангове
Позитивни

- 0,074
1,785

15

k

13,10

рангове
Ties
Автономия 2017 г. – автономия

Негативни

2016 г.

рангове
Позитивни

3l
15m

13,70

- 0,246
1,160

10

n

11,95

рангове
Ties
Контрол над средата 2017 г. –

Негативни

контрол над средата 2016 г.

рангове
Позитивни

1o
12p

13,63

- 0,760
0,305

14

q

13,39

рангове
Ties
Позитивни взаимоотношения

Негативни

2017 г. – позитивни

рангове

взаимоотношения 2016 г.

Позитивни

0r
13s

11,54

- 0,517
0,648

13

t

15,46

рангове
Ties
Нормативна база 2017 г. –

Негативни

нормативна база 2016 г.

рангове
Позитивни

0u
16v

12,53

- 0,057
1,905

7

w

10,79

рангове
Ties
Строгост на реда 2017 г. –

Негативни

строгост на реда 2016 г.

рангове
Позитивни

3x
12y

36

- 0,770
0,293

14

z

рангове
Ties

13,67

0aa

13,36

Достъпност 2017 г. –

Негативни

достъпност 2016 г.

рангове
Позитивни

16ab

10,91

- 0,118
1,563

6

ac

13,08

рангове
Ties
Престижност 2017 г. –

Негативни

престижност 2016 г.

рангове
Позитивни

4ad
19ae

13,32

- 0,003
2,948

5

af

9,40

рангове
Ties

2ag

Изолираност 2017 г. –

Негативни

9ah

изолираност 2016 г.

рангове
Позитивни

7,67

- 0,035
2,106

14

ai

14,79

рангове
Ties

3aj

Противоречивост 2017 г. –

Негативни

0ak

противоречивост 2016 г.

рангове
Позитивни

,00

- 0,000
3,634

17

al

9,00

рангове
Ties

0am

Задоволителност 2017 г. –

Негативни

0an

задоволителност 2016 г.

рангове
Позитивни

,00

- 0,000
3,628

17

ao

9,00

рангове
Ties
Впримченост 2017 г. –

Негативни

впримченост 2016 г.

рангове
Позитивни

0ap
14aq

13,79

- 0,217
1,235

10

ar

10,70

рангове
Ties

2as
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Защитеност 2017 г. –

Негативни

защитеност 2016 г.

рангове
Позитивни

23at

13,74

- 0,000
3,572

3

au

11,67

рангове
Негативни

0av

рангове
Натоварване 2017 г. –

Позитивни

натоварване 2016 г.

рангове
Негативни

10az

15,40

- 0,584
0,547

16

ba

12,31

рангове
Ties

0bb

Локус на контрола 2017 г. –

Негативни

4bc

локус на контрола 2016 г.

рангове
Позитивни

14,13

- 0,004
2,867

21

bd

12,79

рангове
Ties
Оптимизъм 2017 г. – оптимизъм Негативни
2016 г.

1be
16bf

13,75

рангове
Позитивни

- 0,045
2,002

8

bg

10,00

рангове
Ties

2bh

Негативни очаквания 2017 г. –

Негативни

4bi

негативни очаквания 2016 г.

рангове
Позитивни

8,88

- 0,000
3,560

22

bj

14,34

рангове
Ties

0bk

Статистически значими различия се откриват по отношение на
резилианса като социална подкрепа (Z= -3,272; p=0,001). През 2016
г. курсантите възприемат военната и учебната среда в по-ниска
степен като подкрепяща, в сравнение с втората година на обучение
(среден ранг=14,20), по сравнение с 2016 г. (среден ранг =8,20).
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Резултатите могат да се обяснят с приключване на процеса на адаптация към новите изисквания. През втората година курсантите са
вече завършен, изграден и сплотен екип.
Статистически значими различия се откриват и по отношение на
престижността (Z=-2,948; p=0,003). През 2016 г. курсантите
демонстрират по-висока степен на възприемане на средата като престижна (среден ранг=9,40), в сравнение с 2017 г. (среден ранг
=13,32). Тези резултати могат да се обяснят с постигнатата цел –
постъпването във висше военноморско училище, и настъпилите
промени във възприемането на средата след предявените към
личността изисквания.
В представените в таблица 8 данни се откриват статистически
значими различия по отношение на противоречивостта (Z= -3,634;
p<0,001). През първата си година на обучение курсантите възприемат
в по-ниска степен средата като противоречива (среден ранг=0,00),
по сравнение с втората година на обучение (среден ранг =9). През
втората година ангажираността на курсантите нараства в процеса
на включване в екипажната структура, времето им е ограничено и в
него те съвместяват едновременно учебна дейност, носене на
военна служба и участие в различни инициативи и мероприятия
[Стоянов 1998: 59–62]. Това предизвиква сблъсък на интереси и
трудности в приоритезирането на задачите, което увеличава
възприемането на изискванията като противоречиви.
Статистически значими различия се откриват и по отношение на
задоволителността (Z= -3,628; p<0,001). През 2016 г. курсантите
демонстрират по-ниска степен на възприемане на средата като
удовлетворяваща потребностите им (среден ранг=0,00), в сравнение
с 2017 г. (среден ранг =9). Представените резултати показват, че
през 2017 г. курсантите считат, че средата им предоставя повече
възможности за удовлетворяване на възникналите потребности, в
сравнение с 2016 г. Получените резултати могат да се обяснят с
предоставянето на възможности за развитие – допълнителни
курсове, практики и съдействие от страна на командирите за
използване на всички възможности за развитие.
От представените резултати в таблица 8 е видно, че статистически
значими различия има и по отношение на защитеността (Z= 3,572; p<0,001). През втората година на обучение курсантите оценяват средата в по-малка степен като защитаваща ги, в сравнение с
първата година на обучение (среден ранг=13,74). Резултатите могат
да се обяснят с повишеното внимание от страна на командирите от
всички нива към курсантите в първи курс, с цел да се подпомогне 39

процесът на адаптация на младите курсанти, подкрепяйки ги в
нелеката задача за усвояване на воинските задължения и порядки.
Във втори курс самостоятелността и отговорностите нарастват и
възприемането на защитеност намалява.
Откриват се статистически значими различия по отношение на
локуса на контрола (Z=-2,867; p=0,004). Засилват се проявите на
вътрешен локус на контрола.
Установено е статистически значимо различие и по отношение на
оптимизма (Z= -2,002; p=0,045), при проведените изследвания с
курсантите през учебната 2016 и 2017 г. През учебната 2016 г.
оптимистичните очаквания, свързани с бъдещето при курсантите, са
по-високи (средният ранг =18,16), в сравнение с 2017 г. (средният
ранг=13,75). Представените резултати показват, че през 2017 г.
оптимистичните очаквания, свързани с бъдещото развитие, намаляват. Резултатите могат да се обяснят с увеличаване на отговорностите и повторния процес на адаптация към екипажната структура.
Установено е статистически значимо различие и по отношение на
негативните очаквания (Z= -3,560; p<0,000). Във втори курс на обучение курсантите демонстрират по-високи нива на негативни очаквания (среден ранг = 8,88), в сравнение с първата си година на
обучение (среден ранг = 14,34). Получените резултати могат да
бъдат обяснени с усвояването на нови знания и поемането на нови
отговорности, които увеличават обема от задължения, както и с
желанието да докажат уменията си пред своите командири, с цел да
бъдат избрани за бъдещи младши командири на следващите
първокурсници.
3.6. Профил на високорезилиантната личност
Изведени са характеристиките на високорезилиантната личност.
Във фигура 6 са представени всички значими личностни характеристики, които оказват влияние върху нивото на резилианс като
способност за саморегулация. В дисертационния труд са изложени
значимите личностни характеристики и характеристики на средата,
оказващи влияние върху нивото на резилианса като способност за
саморегулация и социална подкрепа.
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ПС – Приемане на себе си ; ЛР – Личностен растеж; ЖЦ – Жизнени цели; ПВ – Позитивни взаимоотношения
Фигура 6. Различия в личностните характеристики при
курсантите според нивото им на резилианс като способност за
саморегулация
От представените на фигура 6 значими личностни характеристики
се вижда, че високоустойчивите личности притежават стремеж към
личностен растеж, способност да поставят дългосрочни цели, както
и
да
изграждат
приятелски/близки
взаимоотношения.
Високорезилиантните личности се характеризират с по-високо ниво
на приемане на себе си, висок оптимизъм и вътрешен локус на
контрола.
3.8.
Изследване на влиянието на проведения психологически
тренинг върху резилианса
През 2017 г. е проведено целево тренингово обучение с курсанти
първокурсници с цел установяване на влиянието на тренинга върху
резилианса. В таблица 9 са представени резултатите – различията в
резилианса като социална подкрепа, резилианса като способност за
саморегулация и възприетия стрес преди и след проведения
тренинг.
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Таблица 9. Различия в резилианса като социална подкрепа,
резилианса като способност за саморегулация и възприетия стрес
(преди и след проведен тренинг) (N=43)
Бро
й ИЛ

Характеристики
Резилианс
социална подкрепа
след тренинга –
резилианс социална
подкрепа
преди тренинга
Възприет
стрес
след тренинга –
възприет
стрес
преди тренинга

Резилианс
като
способност
за
саморегулация след
тренинга
–
резилианс
като
способност
за
саморегулация
преди тренинга

Негативн

0

0

40

20,50

3
1

1,00

0

0

42
16

16,00

18

18,83

и
рангове
Позитив
ни
рангове
Свързани
Негативн
и
рангове
Позитив
ни
рангове
Свързани
Негативн
и
рангове
Позитив
ни
рангове
Свързани

*ИЛ – изследвани лица.
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Среде
н ранг
(MR)

9

Z

p

5,514

,000

1,000

,317

,713

,476

Получените резултати сочат, че съществуват статистически значими (Z= -5,514; p<0,001) различия в резилианса като състояние преди
и след провеждане на психологичния целеви тренинг.
Повечето от изследваните лица след провеждането на психологичния тренинг показват по-висока устойчивост към момента на
провеждане на тренинга, в сравнение с моментната устойчивост
преди провеждането на психологичния тренинг.
Полученият резултат доказва ефективността на проведения социалнопсихологичен тренинг с курсантите първи курс в периода на
адаптацията им към военната среда.
При резилианса като черта не бяха открити статистически значими различия преди и след проведения тренинг, което е разбираемо,
доколкото резилиансът като черта е устойчива характеристика на
личността.
Резултатите показват, че в нивото на възприетия стрес [Карастоянов 1996] няма статистически значими различия в резултатите,
измерени преди и след приключване на тренинга с участващите
курсанти. Възприетият стрес е относително устойчива характеристика в рамките на времето на провеждане на тренинга, което
обяснява получените резултати [Карастоянов 1996].
ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Целта на настоящия дисертационен труд e изследването на
социалнопсихологическите аспекти на военната среда, както и развитието на индивидуалния резилианс на обучаемите курсанти във
висше военно училище. Също така да се проучи връзката между
индивидуалните личностни характеристики и резилианса.
Възприети са три хипотези.
В първата хипотеза се направи допускането, че военната среда и
военното обучение оказват влияние върху развитието на резилианса
като социална подкрепа при изследваните курсанти, което
допускане се потвърди. В процеса на проведеното изследване с
курсантите се очерта важната роля на оказваната социална
подкрепа от командирите и колегите по време на обучението,
особено в началния адаптационен етап.
Младите курсанти, навлизащи във военната среда и сблъскващи се
с редица ограничения и изисквания към тях като военнослужещи,
преодоляват проблемите си по-бързо с оказваната подкрепа от страна
на младшите им командири.
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Споделянето с командирите на проблемите, свързани с усвояването на нови умения, като: заучаване на нужните рапорти
(воинска култура), овладяване на строеви умения, получаването на
обратна връзка, подкрепа и похвала за постигнатите резултати,
помага за изграждането на резилианс у младите курсанти.
Военната среда в лицето на колеги и командири подкрепя курсантите в целия период на обучението им. Възприемането на средата
като подкрепяща допринася за повишаване на нивото на
резилианса. Доверието и споделянето са основни елементи за
ефективното справяне с възникналите затруднения. Ключов
елемент от обучението за изграждане на бъдещите командири и
лидери за повишаване на устойчивостта на своите подчинени е чрез
създаването на сплотен екип и взаимоотношения на доверие и
взаимна подкрепа.
Поради промените в средата и възпитанието младите хора, постъпващи във висше учебно заведение, нямат изградени умения и
навици да работят в екип, самооценката им е неустойчива и личността на командира като подкрепящ и подпомагащ е решаваща за
бъдещото им развитие. Това предопределя необходимостта от актуализирането на тренинговите обучения, насочени към изграждане
на: умения за взаимна подкрепа; справяне с отрицателните емоции;
работа в екип и комуникативни умения. Провеждането на социалнопсихологичен тренинг, насочен към екипна дейност и взаимна
подкрепа през целия курс на обучение, допринася за повишаване на
нивото на резилианс.
Социалната подкрепа, оказвана от военната среда в процеса на
адаптация и последващо военно обучение, подпомага изграждането
на устойчивостта на личността при сблъсък с ежедневни трудности
и проблеми.
Във втората хипотеза се направи допускането, че военната среда
и военното обучение оказват положително влияние върху
резилианса като способност за саморегулация, което допускане се
потвърди. Резилиансът като способност за саморегулация е личностна характеристика и се изгражда до 25 г. [Головей 2014]. Това е
периодът на така наречената ранна зрелост, в която попадат изследваните курсанти. Процесите на развитие на резилианса като
способност за саморегулация са значително по-бавни, в сравнение с
резилианса като социална подкрепа, чиито изменения се отчитат в
моментното състояние. Затова измененията в резилианса като способност за саморегулация се наблюдават в цялата извадка в периода
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на изследване.
От проведеното изследване се установи, че резилиансът се
повишава под влияние на двете характеристики на личността и
средата – оптимизъм и позитивни взаимоотношения. Нивата на
двете характеристики се повишават под влияние на средата.
Необходимо е да продължи изследването на курсантите в целия
период на обучението им, от първата до петата година, за да може
на индивидуално ниво да се отчете развитието на способността за
саморегулация и да се определи степента на влияние на характеристиките върху резилианса.
В процеса на обучение се развиват личностните характеристики –
приемане на себе си, автономия, жизнени цели, контрол над средата
и оптимизъм, които влияят върху нивото на резилианс като способност за саморегулация. Проследяването на развитието в целия
период на обучение на курсантите и повишаването на нивото на
резилианса през годините поставя предизвикателство да се потърсят
отговори на въпросите в коя година на обучение резилиансът отбелязва своя пик и настъпват ли изменения в нивото на резилианса
през последвалата година, както и установяване на закономерността
в неговото развитие. Възможността да се проследи развитието на
резилианса след завършване на образованието и започването на реална служба би спомогнала да се определи степента на влияние на
резилианса като личностна черта върху адаптивните възможности и
справянето в рискова среда и да се предотвратят прояви на рисково
поведение.
В третата хипотеза се направи допускането, че социалнопсихологическият тренинг като елемент на лидерската подготовка оказва влияние върху резилианса при курсантите, което допускане се
потвърди частично.
Бяха открити значими различия в резилианса като социална подкрепа преди и след провеждане на психологичния целеви тренинг,
като повечето от изследваните лица след провеждането на психологичния тренинг показват по-висок резилианс като социална подкрепа, в сравнение с нивото на социална подкрепа, измерено преди
провеждане на тренинговото обучение. Получените резултати
доказват ефективността на проведения социалнопсихологичен
тренинг с курсантите първи курс в периода им на адаптация към
военната
среда.
Разработването
на
целенасочен
социалнопсихологичен тренинг към повишаване на резилианса е
успешно, необходимо е за в бъдеще тренинговото обучение да се
надгради и провежда с всички курсове. Изграждането на цялостна 45

програма за развитие на устойчивостта през годините на обучение
ще даде възможност да се проследи и ефектът на обученията и
върху резилианса като способност за саморегулация.
ИЗВОДИ:
1.
Доказа се, че резилиансът като характеристика на
личността продължава да се развива и след 18-годишна възраст.
Това е периодът на ранната зрелост на личността, през който се
развиват самооценката, автономността, адаптивните ресурси и
устойчивостта, които са част от съставните характеристики на
зрялата личност. В проведено изследване с различни възрастови
групи Головей проследява развитието на резилианса в три
възрастови групи и доказва, че резилиансът продължава своето
развитие до 65-годишна възраст [Головей 2014].
2.
Доказа се, че военната среда и военното обучение влияят
положително върху резилианса на курсантите. Изискванията на средата към личността на курсанта са високи и водят до изграждане на
нови поведенчески модели за справяне в трудни ситуации, което
повишава способността на курсантите за саморегулация на поведението.
3.
Военната среда оказва положителен ефект върху
развитието на резилианса посредством оказването на социална
подкрепа. Позитивните взаимоотношения между курсантите влияят
върху нивото на резилианс. Сплотеността на екипажите, оказваната
подкрепа в различни ситуации от командирите и колегите
повишават резилианса на курсантите.
4.
Предложеният психологичен тренинг, като елемент на
военно-лидерската подготовка, доказа своята ефективност за
повишаване на резилианса при курсантите.
5.
Предложената методика за изследването на резилианса –
STRI, е валидна и надеждна и може да бъде използвана в България за
изследването на нивото на индивидуалния резилианс на лица над 18
години.
6.
Бяха изведени личностните характеристики, присъщи на
високоустойчивите личности. Това би подпомогнало провеждането
на психологичен подбор на кандидатите за обучение във военно
училище, основавайки се на личностните характеристики и
оценявайки възприятията на кандидатите към специфичните
характеристики на военната среда.
7.
Откроени фактори, които влияят върху индивидуалния
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резилианс, са оптимизмът и позитивните взаимоотношения. Акцент
в проведените изследвания е извеждането на влияещите върху резилианса характеристики на личността и средата. При проведения
статистически анализ се установи, че двете характеристики заедно
повишават нивото на резилианс в по-голяма степен, отколкото
поотделно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В динамиката на съвременния свят хората са подложени на непрекъснат процес на адаптация, свързан с огромното количество
информация, постъпваща от различни източници и отнасяща се до
всички сфери на живота. Повишаването на индивидуалния
резилианс е изключително важно, понеже гарантира израстването
на зряла и успешна личност и ефективното справяне в ситуации на
криза.
Повечето изследвания в областта на резилианса са насочени към
децата и юношите, което поставя отворен въпроса до колко години
се изгражда и развива резилиансът. За първи път в България се
провежда изследване на нивото на резилианс с лица над 18 години,
обучаващи се във висше военно учебно заведение. Влиянието на
средата върху нивото на резилианса е въпрос от изключителна
важност за всички военнослужещи. В настоящото изследване се
доказа, че резилиансът продължава да се развива и след
навършването на пълнолетие. Това дава нова перспектива и
възможности за проучване и проследяване на динамиката в
развитието на резилианса в по-зряла възраст.
В настоящия дисертационен труд се доказа, че военната среда
подпомага развитието на индивидуалния резилианс на курсантите.
Тя едновременно обучава и възпитава, разширявайки
поведенческия им репертоар, поставяйки курсантите в различни
ситуации. Сблъсъкът с трудности повишава нивото на резилианса.
В перспектива изследванията на резилианса следва да се продължат в два аспекта: разработване и провеждане на тренингови
обучения за повишаване на резилианса на всички категории военнослужещи и проследяване на нивото на резилианс през целия
период на обучение на курсантите от 1-ви до 5-и курс и по време на
служба.
Провеждането на целенасочени тренингови обучения ще спомогне
за повишаване на резилианса у военнослужещите от различни
категории. Обученията ще подпомогнат развиването на нови
умения за справяне в критични ситуации у военнослужещите,
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позволявайки бързото възстановяване на нормалното психично
функциониране на личността след сблъсък с трудности.
Необходимо
е
да
се
разработят
и
провеждат
социалнопсихологически тренинги по категории, съобразени с
изпълняваните задачи и особености на служебните задължения.
Към настоящия момент няма провеждани обучения в тази сфера.
Проследяването, изграждането и развитието на резилианса на
бъдещите офицери, както и след започване на реална служба,
ще
позволят
усъвършенстването
на
диагностичния
инструментариум и неговото разширяване под форма на
скрийнинг. Разработването на скрийнингова диагностика ще
повиши прогностичността за определяне на ресурсите за справяне
на личността при сблъсък с различни трудности и действия в
критични ситуации, както и ще допринесе за предотвратяване на
възможни прояви на рисково поведение.
III. ПРИНОСИ
1. Предложен е обобщен модел за изследване на индивидуалния
резилианс при обучаемите курсанти във висше военно училище
на основата на теорията за развитието на резилианса като
личностна характеристика и позитивен развитиен процес.
2. Представена е концепция за планомерно изграждане на устойчивост на курсантите за справяне със стреса, породен от
процеса на адаптацията към специфичните условия за живот и
дейност.
3. Разработена, апробирана и валидизирана е адаптирана
тренингова методика за повишаване на индивидуалния
резилианс.
4. Разкрити са факторите, оказващи влияние върху изграждането на
индивидуалната устойчивост в условията на военна среда и
военно обучение. Проследява се влиянието на оптимизма и
позитивните взаимоотношения върху нивото на резилианса.
5. Адаптирана и валидизирана за българските културни условия е
нова методика за измерване на нивото на индивидуалния
резилианс при лица над 18 години.
6. Изведени са значимите личностни характеристики и характеристики на средата, оказващи влияние върху развитието на
високорезилиантната личност.
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