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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Днешният, XXI век, се смята за века на свободата, равенството, добрите човешки 

взаимоотношения. Всички области на науката бележат драстичен напредък, а религиозните и 

философски учения все по-силно тръбят за настъпването на нов свят, нова ера, нова епоха в 

развитието на човечеството. Тъмните векове на подтисничество, феодализъм, робовладелство, 

духовна и материална нищета са вече в миналото или са изтласкани удобно към т.нар. страни от 

„третия свят“. За съвременните развити нации (сред които снизходително ще поставим и България) 

човечеството се променя и развива, а за хората не остава нищо друго освен да се научат да бъдат 

добри едни към други.  

В духа на тази епоха, белязана от бурни промени, неясно бъдеще, големи очаквания и не по-

малки страхове, обръщаме поглед към хумора - нещо, на пръв поглед, съвсем различно. За 

невъоръженото око, поставянето на хумора като акцент на научна разработка точно в този 

момент, може да изглежда нелепо, детинско или лишено от зрели доводи. Един по-дълбок 

поглед, обаче, ще разкрие съвсем друга картина. 

Хуморът е нов свят – непознат, плашещ, даващ нови възможности, криещ нови опасности. 

Някои от нас сякаш са благословени с талaнта на т.нар „чувство за хумор“, а други твърдим, че сме 

„оперирани от чувство за хумор“. Авторът на настоящия труд Ви кани на пътешествие из дебрите 

на хумора – място, където почти не е стъпвал човешки крак. В края на това пътуване, може да се 

окаже, че именно хуморът е ключът към новата епоха и по-добрия живот. Именно хуморът, който 

оставя отпечатъка си върху човешкия мироглед и социални взаимоотношения, е енигмата, чието 

разгадаване може да ни направи по-добри, по-социални, по-разбрани, а защо не и по-богати или 

по-умни. 

С тези оптимистични мисли наум, нека пристъпим към изследването на хумора. Авторът се 

надява, че то ще развълнува читателя поне толкова, колкото него самия. 

Авторът на това изследване изказва искрена благодарност на преподавателския екип на 

магистърска програма „Трудова и организационна психология“ към СУ „Св. Климент Охридски“ и 

особено на проф. Снежана Илиева, за оказаната подкрепа.  
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1.1 Мотиви за избор на темата 
 

Настоящата разработка бе провокирана от въпроса: Що е хумор? 

Бърз преглед на дефинициите в чуждоезичните тълковни речници показва липсата на 

единно, цялостно разбиране на хумора като феномен.  

Dictionary.Com: 

Комично, абсурдно или несъвместимо качество, водещо до забавление. 

Качеството на възприемане това, което е забавно или комично. 

World Dictionary: 

Също наречен: чувство за хумор – способността да се възприема и изразява 

хумористичното.  

Качеството да си забавен. 

Авторът на настоящата разработка бе впечатлен от лекотата, с която се говори за хумора, 

чувството за хумор и добрите социални взаимоотношения, имайки предвид липсата на каквото и 

да е разбиране за същността на явлението, известно като хумор.  

Ето защо, основателно възникнаха въпросите: 

 Може ли чувството за хумор да окаже влияние върху работната атмосфера? 

 И по интересното: може ли хуморът да окаже влияние върху постигнатите резултати? Или 

върху възприятието за постигнат успех? 

В следващите страници на настоящия труд на читателят ще бъдат представени частични 

отговори на тези въпроси, както и ще възникнат нови такива. Целта на настоящата разработка е да 

изследва чувството за хумор, хумористичния поглед върху живота и начините, по които се 

изразява хумора. Обръща се внимание на връзката с други социално-психологически фактори като 

социалната подкрепа и стратегиите за справяне със стреса. 
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1.2 Предизвикателства пред анализа 
 

Световната научна литература все още третира хумора като не достатъчно важен от научно-

изследователска гледна точка, което рефлектира в броя статии и публикации по темата. Това бе 

основното предизвикателство: да се намерят адекватни източници на информация и инструменти 

за работа за тази – малко позната у нас – тема. 

В тази разработка, ще се връщаме често на основния въпрос: що е хумор? Без адекватно 

разбиране на феномена, всякаква научна работа по изследването му, както и на взаимодействието 

му с други феномени, е обречена на частичен успех. 

Отново, поради неясната същност на хумора, съществуват твърде много противоречащи си 

хипотези (например относно физиологичните ефекти от смеха). Без богата емипирична и 

теоретична база е трудно те да бъдат потвърдени или отхвърлени. 
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Глава 1  

ХУМОРЪТ – ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД, ОСНОВНИ ТЕОРИИ. 

 

 

 

1.1 ВАЖНОСТ НА ХУМОРА, КАТО ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 

ДЕЙНОСТ 

 

Хуморът съществува откакто съществува човечеството. Вероятно дори много преди 

това, имайки предвид факта, че шимпанзетата и приматите също се смеят. За сравнение, 

изследователската дейност свързана с хумора едва прохожда. Известно е, че З. Фройд е 

направил крачка в тази посока, но резултатите, постигнати и описани от него са 

подложени на остра критика и се считат за непълни, а според някои дори разкриват 

собствените психологически потребности на автора1. 

От 80-те години на ХХ в. съществува и Международната общност за изследване на 

хумора (International Society of Humor Studies), занимаваща се с приложни и теоретични 

изследвания по темите хумор и смях. Въпреки усилията на този малък екип изследователи 

в продължение на няколко десетилетия, тази сфера все още не се радва на високо 

уважение в научните среди.  В Наръчника по социална психология (Handbook of social 

psychology, Gilbert, 1998) думата „хумор“ се споменава само веднъж2. От друга страна, 

хуморът е посочен от Петерсън и Селигман3 като една от 24-те най-значими характерови 

особености на личността. Въпреки това полето на хумора все още е по-скоро 

пренебрегвано като плодотворна среда за научни изследвания. 

Според д-р Ейми Карел, повечето учени в тази сфера идват от други дисциплини, ето 

защо областта, наречена „хуморология“, все още е в зародиш (2000, 11). 

                                                           
 

1
 Billing,M. – Freud and the language of humor, 2002 

2
Данни от: Psychology Today http://www.psychologytoday.com/blog/the-humor-code/201109/the-importance-

humor-research. За сравнение, в същата книга, отново по веднъж са употребени понятията „клика“, 
„пуерториканци“ и Индекс на Гърин.  
3
 Peterson, Seligman, Character Strengths and Virtues,  2004. 

http://www.psychologytoday.com/blog/the-humor-code/201109/the-importance-humor-research
http://www.psychologytoday.com/blog/the-humor-code/201109/the-importance-humor-research
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Според Psychology today „Хуморът се смята за несериозна тема. Учените винаги 

се грижат трудът им да се уважава, а изследванията относно хумора се смятат за не 

достатъчно престижни. Хората смятат, че има много други наистина важни въпроси, 

които трябва да опитаме да разрешим.“ (2012) 

1.1.1 Всеобхватност на хумора 

 

Хуморът е навсякъде. Смехът е едно от първите проявления при новородените и (ако 

животът върви добре) се препоръчва да продължи през целия живот. Не минава ден в 

живота на човек без поне веднъж да се засмее, а тези смехове се случват значително по-

често от други изследвани емоции като тъга, гордост или срам. 

Тъй като хората се стремят към удоволствие и избягване на болката, хуморът влияе 

на много от ежедневните ни дейности – уебсайтовете, книгите и вестниците, които четем, 

телевизионните предавания и филмите, които гледаме, както и хората, с които избираме 

да разговаряме (или да не го правим). И тъй като изглежда, че хуморът се цени от 

потребителите, бизнес компаниите влагат много за хумористични реклами (например 

„Кучешки протези“, реклама от 2012 г.) и забавни продукти, за да привлекат нашето 

внимание и да ни забавляват. Ето защо психологическите изследвания върху хумора могат 

да доведат до подобряване на самия хумор, по същия начин, по който изследвания за 

усвояването и ученето на езика, подобряват преподаването му. 

1.1.2 Хуморът обикновено е положително явление 

 

Като феномен, хуморът често подпомага физическото и психическото благоденствие. 

Например – с хумор по-лесно се преживяват стрес и психическо натоварване. Той дори 

помага на хората да преодолеят скръбта по близък човек4. 

                                                           
 

4
The importance of humor research, http://www.psychologytoday.com/blog/the-humor-code/201109/the-

importance-humor-research, 2012 

http://www.psychologytoday.com/blog/the-humor-code/201109/the-importance-humor-research
http://www.psychologytoday.com/blog/the-humor-code/201109/the-importance-humor-research
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Хуморът има и физиологично действие. Смехът от сърце се отразява добре на 

кръвообръщението, белите дробове и мускулите (Фрай, 1971г). Хуморът работи добре и 

при преодоляването на болка и психологически трудности5. 

Познати са и социалните действия на хумора. Хората, които по-лесно се шегуват 

изглежда се радват на повече приятели, а чувството за хумор изглежда може да повлияе 

на избора на партньор, работно място, приятелски кръг. Има дори системи за обучение, 

основани на хумора и ползата му при ученето6. И не на последно място, хуморът може да 

се използва за изглаждане на неловки социални ситуации, за снемане на напрежението. 

Според Провайн (2012) смехът не е еволюирал, за да ни кара да се чувстваме добре, 

а за да обединява хората. Той изразява хипотезата, че „смехът обединява хората, а 

социалното одобрение доказано подобрява умственото и физическо здраве. Всъщност 

предполагаемите здравословни ползи от смеха може да са случайни последици от 

основаната му цел: да сближава хората“. Той подчертава, че „физиологичните ефекти 

от смеха не са достатъчно документирани, а лечебните му ползи – още по-

малко“(2012). Що се отнася до продължителността на живота, широкообхватно 

изследване на д-р Хауърд Фрийдман от университета Ривърсайд7 показва, че оптимизмът 

и чувството за хумор в детството са в обратна зависимост с дълголетието. Провайн 

обяснява този факт с това, че оптимизмът води до по-голямо поемане на риск. Той не 

споменава нищо обаче дали оптимизмът (и респективно смехът) подобряват качеството 

на живота. 

Според М. Ловорн8 изследванията показват, че хуморът подпомага ученето и, когато 

се използва правилно, може да заздрави всякакви видове мозъчни връзки (2008, 9). Той 

съветва учителите и родителите да прилагат повече хумор при обучението на децата, 

използвайки шеги, истории, рими игри и пр., за да направят ученето по-приятно. Ловорн 

дори отдава по-голямо значение на хумора, като заявява „С помощта на този естествен 

                                                           
 

5
Холивуд дори създаде филм по темата „Пач Адамс“, 1998 г 

6
Стамбор, З. „Как смехът води до ученето“ - http://www.apa.org/monitor/jun06/learning.aspx 

7
 Freedman H, The longevity project, 2011 

8
 Lovorn, M, Humor in the Home and in the Classroom:  The Benefits of Laughing While We Learn, 2008 
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подход за комуникация и взаимодействие, родителите и учителите могат да засилят 

креативност и уменията за критично мислене, да засилят ценностите, да покажат 

добро морално поведение и гражданска отговорност, да създадат доверие и да 

осигурят на децата средства за справяне с тъгата, разочарованието и мъката“(2008, 

9). 

Особено важна част от изследването на хумора може да ни покаже защо той не 

винаги е успешен. Ако добре приложеният хумор може да има положителни последици за 

живота, то проваленият хумор може да се окаже унищожителен за самооценката, да 

развали взаимоотношения, дори и да доведе до финансови загуби от неподходящи 

рекламни кампании.  

В заключение на тази част, хуморът може да подобри значително ежедневието на 

хората. Авторът на настоящия труд е съгласен с мнението, отбелязано в Psychology Today, 

че по-доброто разбиране на хумора може да доведе до подобряване на живота като цяло, 

започвайки от стреса, работата и натоварването и стигайки до личните, професионалните 

и интимните взаимоотношения. 
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1.2 РАЗВИТИЕТО НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ХУМОРА. 

 

Хуморът е обект на дискусии от древността до днешни дни. Разглеждани понякога 

като нещо лечебно, а друг път – дяволско, хуморът и физическата му проява – смехът – 

отдавна са обект на дискусия и дебати от гледна точка на бизнеса, удоволствието, 

забавлението и пр. Настоящата глава проследява развитието на концепцията за хумор от 

античността до съвремието, подчертавайки социалните аспекти и функции на хумора и 

смеха. Очертават се някои от основните теории, описващи възникването и функциите на 

хумора. 

1.2.1 Възгледи за хумора през вековете 

 

Хуморът е общочовешки, универсален феномен, но самата дума „хумор“ е много 

трудна за дефиниране. Някой смятат, че това е игра, а други – че е вид мироглед. За някои 

това е физическо проявление – смях, а за други – психичен феномен. Въпреки многото 

дефиниции, засега няма точно определение какво точно е хуморът. 

Още Платон твърди, че хората се смеят на нещастията на другите. Аристотел, който 

използва думата „комедия“, твърди, че хуморът е да имитираш човек, по-лош от 

средностатистическия, в известен смисъл грозен. Той дори нарича сатиристите и 

хумористите зли хора. 

През XIXв изследователите показват сходни виждания. Хегел нарича хумора „израз 

на самозадоволителна острота към другия“, а Бейн заявява, че винаги, където човек може 

да постигне някакво превъзходство, като надмине или унижи противника си, съществуват 

условия за смях. 

Теоретиците на ХХ в продължават в същата линия, като вече се обсъжда не само 

атакуващата функция на хумора, а и това, че той може да се използва като прикрито 

насилие срещу аудиторията или срещу обекта на хумор. 
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Не всички през вековете са били с тази нагласа към хумора. Емануел Кант, през XIX в 

нарича хумора „игра на мисълта“ и че хуморът възниква от „внезапното неоправдаване на 

заложени очаквания“. Накратко, Кант разглежда хуморът като несъответствие и ключовата 

дума тук е „внезапно“.  Където това несъответствие не е внезапно, а изградено бавно и 

постепенно, тогава шегата ще изчезне в самия си зародиш. 

Типичен пример за теорията на Кант за внезапната трансформация от очаквания към 

нищо, е смешният момент9 във вицовете. Според Фрай тази „ударна реплика“ може да е 

незначителен факт, но такъв, който изглежда несъответстващ на развитието на 

историята. Или може да е зададе изцяло нова посока на мислене.“ 

За Артур Шопенхауер шегата става тогава, когато се срещнат концепцията и 

реалността, когато са били осмислени в определено взаимодействие, а началото на 

двадесети век на хумора започва да се гледа и като на освобождаване на напрежение10. 

1.2.2 Хуморът като социална дейност 

 

Като социална дейност хуморът е изследван от голям брой теоретици, включително 

Раскин, Апт, Фройд, Грейг, Виктороф, Бергсон и Фрай. Лингвистът Раскин пише, че 

„обхватът и степента на взаимното разбиране на хумор варира в пряка зависимост от 

степента, в която участниците споделят социалния си произход11“ (1986,16).Антропологът 

Апт обяснява „шеговитите взаимоотношения“, които нарича „основано на модел 

поведение, подобно на игра, между два индивида, които споделят специално приятелство 

или друг тип социална връзка по между си12.“ 

                                                           
 

9
В английския език за смешният момент в края на всеки виц е възприет израза punch-line – т.е ударна 

реплика, израз, който се вписва добре в описанието на тази теория. 
10

Самият Фройд говори за release of comic pleasure – освобождаване на хумористично удоволствие. (1976 
[1905], стр. 282), цит. От Amy Carell, Ph.D, Historical Vies of humor 
11

 Carrell, A., Ph.D. Historical views of humor, 2000 
12

Пак там. 
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Дефиницията на Апт, за разлика от тази на Раскин, в по-голяма степен разглежда 

взаимодействията. Според Апт шегите могат да отбележат груповата идентичност по 

много начини, като например да покажат включването/изключването на даден индивид 

от групата, както и че тези „шеговити взаимоотношения“ са проява на груповата 

идентичност и кохезия. Според него както шегобиецът, така и неговата аудитория участват 

заедно в изграждането на шегата. 

Зигмунд Фройд описва шест аспекта, които допринасят за и придружават случването 

на хумора (от т.нар „комедиант“ и аудиторията): 

a) Най-доброто условие за получаването на комедийно удоволствие е веселото 

настроение, в което човек е склонен да се смее. 

b) Подобен положителен ефект се получава от очакванията на комедианта; да е 

настроен за комедия. 

c) Неблагоприятни условия за комедианта се появяват от вида умствена дейност, 

извършвана от конкретен човек в момента. 

d) Възможността за извличане на комедийна радост изчезва и в случая, в който 

вниманието е насочено точно към сравнението, което предизвиква хумористичен ефект. 

e) Комедиантът може силно да бъде повлиян от ситуацията, ако освен на комедиен 

ефект, тя дава тласък и на силен афект/обида. 

f) Генерирането на комичен ефект може да се окуражи от каквито и да е други 

придружаващи обстоятелства. 

В същността си, първите пет твърдения представят списък със задължителни условия 

за хумористичното събитие. С последното твърдение Фройд прави обобщена 

категоризация и включва всички останали ситуации, които не е отбелязал преди това. 

Джон Грейг пише, че „нищо само по себе си не е смехотворно: смешното заема 

специалните си качества от човек или група, които му се смеят.“13 Според него 
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шегобиецът трябва добре да познава аудиторията си, за да ги разсмее. Неговата теория е, 

че един текст или анекдот не е по начало смешен, докато дадена аудитория не го намери 

за такъв. По същия начин Виктороф твърди „човек никога не се смее сам – смехът винаги 

принадлежи на някоя социална група“. Според него за да се смее човек трябва да 

принадлежи към дадена социална група и с това той подчертава, че хуморът е социално 

явление. Не става ясно обаче защо Виктороф изключва възможността човек да се смее 

сам, без наличие на социална група. 

Бергсон нарича хуморът „социален коректив, целящ унижение“, насочен към някого. 

Смехът или хуморът няма да се случат, ако носят в себе си отпечатъка на подкрепа и 

доброта“ (1899 – 187-9). Според него няма взаимодействие, нито социален ефект – а само 

две самостоятелни страни – тази, която се смее и тази, на която се смеят. Изглежда, че 

според него втората е от по-голямо значение, за създаването на шегата. Така той описва, 

че хуморът се случва по-скоро когато група се смее на външен индивид.  

Уилиям Фрай прави обобщаващо твърдение, че хуморът може да бъде атака над 

лице или група, представлявайки чувство на превъзходство или пък компенсаторен 

механизъм за недостатъчна сила. Той отдава значение и на връзките между шегуващите 

се, както и на обекта на шегата, който (според него) често има сексуален характер. 

Докато тези теоретици признават, че хуморът има социален характер, те описват кога 

той се случва. Никой от тях не засяга в дълбини въпросите защо и как . 

Подобен поглед към хумора има Робърт Провайн (2012), който твърди, че хуморът е 

„универсален човешки език, познат на народите от различни култури“. 

Според него, „като се има предвид универсалността на смеха, нашето 

невежество за целта и смисъла на смеха е забележително. Ние някак си се смеем в 

правилните моменти, без съзнателно да знаем защо го правим“ (2012). Той стига до 

извода, че, че смехът е преди всичко „социална вокализация“, която сближава хората.“ 

Скрит език, който всички ние говорим. Това не е научена групова реакция, а 

инстинктивно поведение, програмирано в гените. Смехът ни свързва чрез хумор и 
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игра“ (2012). Важно е да се отбележи, че Провайн също засяга въпроса доколко хуморът и 

смехът могат да се смятат за едно и също нещо. 

Провайн, в статията си „The science of laughter” (Науката за смеха), в главата “Nothing 

to joke about” (Не е шега работа) описва своето изследване върху социалността и 

причините зад смеха. По неговите думи „изследването на смеха ме изведе от 

лабораторията в далеч по-вълнуващия социален свят на райския газ, религиозните 

оживления, уроците по актьорско майсторство, гъделичкането, бебетата 

шимпанзета и търсенето на най-древната шега“. 

Като отправна точка, той и колегите му изследват ситуациите, при които 1200 човека 

се смеят спонтанно, в естествената си среда. Всеки път, когато чуят смях, изследователите 

отбелязват пола на говорещия (човекът, който говори непосредствено преди смехът да се 

случи), и публиката (слушателите на говорещия), отбелязват дали говорещия или 

публиката се смее, и отбелязват това, което говорещият казва непосредствено преди 

смеха. 

Откритията им опровергават обичайната представа, че смехът се случва при казване 

на успешна шега, която да разсмее аудиторията. Напротив – според проучването 

говорещият се смее около 50% повече от слушателите си. Проучването също така показва, 

че банални коментари като: "Къде беше?"или "Беше ми приятно," е много по-вероятно да 

предхождат смях отколкото обмислените шеги. Само 10% до 20% от смеха е следствие от 

шеги. Най-хумористичните от 1200-те коментара, които предшестват нечий смях не са 

непременно вицове, напр.: "Ти не трябва да пиеш, просто ни почерпи!" и "Това преди 

или след като си свалих дрехите беше?“ Това, според Провайн, предполага, че от 

решаващо значение за смеха е наличието на друг човек, а не на шега. 

Изследвания сред студенти на Провайн (2012) показват, че смехът е 30 пъти по 

вероятен в социална ситуация, от колкото когато човек е сам. Респондентите съобщават, 

че са много по-склонни да си говорят сами или да се усмихват, когато са сами, но не и да 

се смеят. „Колкото и да сме щастливи“, продължава Провайн, „смехът е сигнал, който 

изпращаме на другите и той буквално изчезва, когато липсва аудитория“. 
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Интересно съждение на Провайт, е че хората не могат да се смеят по желание. В 

Уикипедия, обаче, се  отбелязва една от разновидностите на Йога – йога на смеха, в която 

основен акцент се пада върху т.нар самопредизвикан смях (self-triggered laughter).  Ребека 

Фаст (2011) твърди, че тялото не различава естествения смях от този по желание. Както тя, 

така и Провайн обаче, отбелязват голямата роля на социалната среда за стимулирането на 

смеха.  

Според Провайн (2012) „в много общества по целия свят смехът е самообезлича-

ващо поведение, а жените в изследването ми може да го използват като несъзнател-

но вокално изражение на солидарност с по-доминиращ член на групата“. Той обаче 

отбелязва, че жена, която получи повишение и се изкачва по корпоративната стълбица ще 

се смее по-рядко. Ето защо, според него смехът е израз на социален статус, а не толкова 

на полов такъв. 

Марджълейн‘т Харт (2007)14, в изследването си над хумора по време на социални 

протести твърди, че успешния (в социалните протести ) хумор, е необходима съответната 

социална обстановка. Тя пише, че „без определена съществуваща колективна 

идентичност, хуморът има съвсем малък директен ефект върху социалните 

протести“(2007, Concluding, p.18). С това, Харт подкрепя твърдението, че ефективният 

хумор се случва в определена социална обстановка. Що се отнася до употребата, тя пише, 

че хуморът може да бъде ефективно средство за предаване на информация дори към 

аудитория от различно ниво. Добавя се обаче, че „хуморът може да събира, но и да 

разделя – ако шегата се възприеме като несправедлива или груба може да има обратен 

ефект и да доведе до това, че хората няма да се включат в (социалното) движение“ 

(2007, 19). 
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Hart, M, Humor and social protest: An introduction, 2007, International Institute for Social Studies 
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1.2.3 Физиология на хумора и смеха 

 

Смехът започва за повечето бебета на около четири месечна възраст15 и се развива 

доста бързо през следващата година. Това, което започва с малка, неволна приятна 

усмивка и гукане в крайна сметка прогресира в гласово разпознаване на приятелски лица, 

интересни звуци или занимателни игри. През следващата година, повечето бебета 

показват повишаване на нивата на съзнателни удоволствие, смеят се по-често, както и в 

реагират на гъделичкане или игрово взаимодействие. През това време те също показват 

все по-голям контрол на своя смях (Wolfenstein, 1954). Въпреки че някои изследователи не 

приемат бебешкия смях за доказателство за чувство за хумор, често се приема, че това е 

хумор в стадии на развитие, дори когато изглежда, че не е нищо повече от звуци, 

излизащи от устата на бебето, в отговор на различни стимули (Макгий, 1979). Вродена 

способност на бебето да се смее, както и способността му да разпознава удоволствието 

също е проследена чрез научни изследвания (Фройд, 1905). Дори ако тази реакция към 

удоволствието не е научно определена като "хумор", тя е от решаващо значение. В много 

медицински и психологически среди, смехът на бебе е приветстван като един от няколко 

показателя за нормалното психическо и социално развитие (Warren, 2001 г.). 

Според Ловорн „когато хората се смеят, те изпитват удоволствие, което 

обикновено завършва с предвидим физически отговор, съчетано с чувство на 

откритост и / или взаимодействие“(2010, 3). Хуморът, в товаотношение може да улесни 

ученето(Фройд, 1905).Деца, чиито интерес е уловен по такъв начин,се подготвят за по-

ефективно обучение.От академична гледна точка, резултатите от научните изследвания 

показват ясно, чеима значителна положителна връзка между подходящия за възрастта и 

ситуацията хумор и академичния успех.Хуморът само по себе си е определен вид 

когнитивно събитие. КактоПол Макгий заявява, "за да разбереш хумора, изглежда се 

включватдве различни умствени дейности: трябва първо да определим характера на 

несъответстващото събитие, а след това да го анализираме и разберем"(1979). 
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 Lovorn, M, Humor in the Home and in the Classroom:  The Benefits of Laughing While We Learn, 2010 
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Всички хора, независимо от възрастта си, имат полза отинтелектуалните 

предизвикателства. Чувството за хумор, както и много други подходи, дава възможност за 

учене и изграждадоверие. Освен това, изследванията сочат, че хуморът не само 

подпомага обучението, но и съществуват корелации между развитието на чувство за 

хумор и мотивация за учене, майсторството и положителната реакцияна инструктиращи 

стимули (Клайн, 1985). 

Изследванията също така показват, че смехът има положителен ефект върху 

физическото и психическото здраве на хората.Според лекаря и изследовател Д-р Самуел 

Кан, смехът допринася положително и измеримо за апетита и храносмилането, 

подобряване на съня, проблеми със сърцето,притока на кръв и няколко нарушения на 

мозъка. Д-р Кан обобщава наблюденията си, като посочва:"... Смехът, радостта и 

щастието са много полезни за химията на тялото и за общото здраве на 

човека"(1975). Тя дори изчислява, че двадесет секунди смях от сърце даватна сърцето 

тренировка, еквивалентна на три минути усилено гребане (Фрай  и Савин, 1988 г.). Освен 

това, смехът укрепва имунната система (Hook, 1997). По отношение на психичното 

развитие, полезните последици от хумор също са измерими. Не само, че има оздравяваща 

сила, когато се използва като терапия за стрес или справяне (Морски, 2006), но също така 

се установява, че хуморът подпомага изграждането на самосъзнание с устойчивост към 

конфликти сред проблемните младежи, особено по време на конфликт или стрес (Берг и 

Ван Brockern, 1995). 

Интересно наблюдение на Нелсън е, че докато се учи да се смее на грешните неща 

или чрез унижение, познавателните способности на детето може да забавят развитието 

си. Хумор, който засрамва, осмива или унижава някого, не само формира лоши 

междуличностни умения, но е напълно контра-продуктивнен по отношение на социалния 

и академичен растеж (Нелсън, 1989). 

Според него, на седем годишна възраст, чувството за хумор на детето започва да 

наподобява това на възрастен. Като резултат от напредъка в езиковото развитие, децата 

на тази възраст започват ясно да разбират, че някои думи имат двойни значения, и че 
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когато се използват в подходящо време и ситуация, може действително да бъдат смешни 

въз основа на чистата неочакваност (Макгий, 1979). В този момент на развитие, различията 

в сетивата за хумор на момчетата и момичетата стават забележими.  

Следващият етап на развитие при детското разпознаване на хумора се маркира с 

техните способности да преминат отвъд простото хумористично несъответствие, и да се 

съсредоточат върху сложността на езика. Детето може да започне да демонстрира 

разбиране на играта на думи и или римата, (дори ако я прилага с безсмислени думи на 

този етап). Не след дълго, детето може също да обработва ситуационен хумор и да 

разграничава различни видове хумор. Хумор от този вид и това ниво на развитие е 

свързан с общата тревожност на детето, неговите конфликти и страхове (Макгий, 1978). 

Също така в този момент шегите(основно, но не единствено) сред момчета, може да 

започнат да включват враждебни и/или сексуални теми. 

Това също е от изключително значение в социално развитие на детето. Различията в 

моделите за хумор за момчета и момичета стават забележими на около седемгодишна 

възраст. За момчетата, чието агресивно поведение често е окуражено от тези около тях, 

смехът обикновено е по-силен. Момичета, от друга страна, при които асертивното, силно 

поведение не винаги е толкова положително подкрепено, са склонни да намаляват силата 

на техния смях, както и проявите на хумор (Макгий &Чапман, 1980 г.). 

Тези различия продължават по време на юношеството и в зряла възраст, но това не 

води до заключението, че момчетата са по-хумористично-творчески отколкото момичета, 

или, в зависимост от случая, че мъжете са разбират чувство за хумор по-добре отколкото 

жените. Разликите в хумора между мъжете и жените са описани в глава „Полови разлики в 

чувството за хумор“ на настоящата разработка. 
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1.2.4 Произход на смеха като заразен феномен 

 

Отново според Провайн (2012) смехът е заразен. Според него „смехът е под 

минимален съзнателен контрол, той е спонтанна и относително нецензуриран“. Той 

разглежда заразителния смях като убедителен израз на социалната природа на хората и 

предизвикващ схващането, че сме в пълен контрол на поведението си. От тези 

„синхронизирани вокални изблици“ идват прозрения за неврологичните корени на 

човешкото социално поведение и говор. 

През 196216 е описана епидемия на смях в девическо училище в Танзания. Първите 

симптоми се появяват на 30 януари, когато три момичета в училището започват да се 

смеят без да могат дасе се спрат. Симптомите бързо се разпространяват сред 95 ученика, 

принуждавайки училището да затвори врати на 18 март. Момичета, изпращани у дома от 

училище, са преносители на по-нататъшното разпространение на епидемията. Подобни 

огнища, възникват и в други училища в Централна Африка и се разпространяват като 

горски пожар, като преустановяват две и половина години по-късно, поразявайки почти 

1000 души. 

Провайн (2012) свързва тази епидемия с това, което той нарича „мини-епидемията, 

произведена от смеха, който чуваме в телевизионните сериали.“ Записан смях 

придружава повечето комедийни телевизионни сериали от 9 септември 1950 г.. В 07:00 

часа онази вечер, "Hank McCune Show"използва за първи път записан смях, за да 

компенсира записа без реална аудитория. Провайн твърди, че „записаният смях може да 

звучи изкуствено, но кара телевизионни зрители да се смеят, сякаш са част от 

истинската аудитория“. Той обяснява този факт с неврологични изследвания на „laugh 

detector” – неврологичен кръг в мозъка, който отговаря само за смеха, с механизъм, 

подобен на този на заразната прозявка. Веднъж задействан, детектора за смях активира 

генератор за смях, невронна верига, която от своя страна ни карада се смеем. 

                                                           
 

16
Provine, Science of laughter, 2012 
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Провайн (2012) твърди също, че смехът не е случайно разпръснат из речта. 

Говорителят може да каже "Къде каза, че отиваш? ... ха-ха-ха ", но рядко" Къде каза, че ... 

ха-ха ... отиваш? "Това е доказателство за "пунктуационния ефект "- склонността да се 

смеем почти изключително на паузи в речта. Този модел изисква речта да има приоритет 

над смеха. 

Появата на смеха в края на фразите предполага, че някакъв неврологично-базиран 

процес урежда наместването на смеха в речта, и че различните региони на мозъка са 

включени в експресията на познавателно когнитивно-ориентирана реч и по-емоционално 

натоварена вокализация на смях. По време на разговор, заключва Провайн, речта 

предотвратява смеха. 
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1.3 ОСНОВНИ ТЕОРИИ ЗА ХУМОРА 

 

Въпреки трудността да се дефинира и разбере същността на хумора, съществуват 

няколко основни теории, според които този феномен може да се разглежда. Най-

популярните от тях, с най-силна теоретична и изследователстка подкрепа са: 

A. Теория на несъответствието (познавателно, възприятийно) 

B. Теория на превъзходството (и унижението, и социалния аспект) 

C. Теория на освобождаването (на напрежение) 

Съществуват и други теории, по-малко популярни, които трудно могат да бъдат 

обособени към някоя от основните категории. Те са отбелязани след посочените горе три 

основни теории17.  

1.3.1 Теория на несъответствието18 

 

Тази теория, която е доминираща сред съвременните психолози, разглежда хумора 

като свързване на несъответствия, вкарване в ситуацията на нещо, което принадлежи към 

друга ситуация.  Успешният хумор, тук, представлява успешно преведено несъответствие. 

Според Дж.Морийл радостта от това несъответствие е уникална за човешкия вид и ни 

поставя встрани от другите бозайници, които възприемат несъответствието само като 

заплаха, което той нарича „когнитивно ограничаващо“. Морийл твърди, че по този начин, 

възприемайки несъответствието, хората са успели да погледнат на света по един 

„непрактичен“ начин и така да създадат не само науката, но и изкуството. По този начин, 

възприемайки и радвайки се на несъответствието, според Морийл хората са развили 

рационалното мислене, обективността и хумора. 

                                                           
 

17
За допълнителни източници може да се разгледа „Historical views of humor” на Amy Carrel Ph.D.,2000, 

University of Central Oklahoma. Retrieved on 2007-07-06 
18

Англ. Incongruity theory 
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Апт, от антропологична гледна точка, отстоява позицията, че хуморът е „резултат 

от както индивидуални, така и колективни културни възприятия на 

несъответствието, преувеличаването, изкривяването и друг вид комбинация от 

културни и елементи и външни събития“ (1985,16). 

Томас Шулц (1976) твърди, че има два стадия на несъответствие: възприятие и 

развръзка19. Това е традиционния възглед за несъответствието, при който самото то не е 

значимо докато не се намери човек, който да го анализира и да се стигне до развръзка. 

Според Шулц хуморът е изначало присъщ на несъответствието или поне на развръзката от 

несъответствието. От тези елементи други учени разработват системи за разбиране силата 

на хумора според това колко явно е несъответствието, колко лесно е за анализ и в каква 

степен се случва той20. 

В обобщение за теорията на несъответствието можем да подчертаем, че нейните 

последователи разглеждат по-скоро стимула за хумор – самата шега или текст, в който 

търсят несъответстващи елементи, след което аудиторията е оставена сама да намери 

несъответствието и да го оцени. Самият хумор принадлежи, според тези възгледи, изцяло 

в шегата (събитието) и аудиторията е там само, за да го възприеме, анализира и да 

достигне до развръзката, която е вече присъща на самата шега. 

  

                                                           
 

19
Използва се думата resolution, която означава както „развръзка“, така и „анализ“. Тук се има предвид 

когнитивната способност за анализ и достигане до „разплитане“ (осъзнаване) на двата несъответстващи 
елемента. 
20

 Rothbart, M. & Pien, D. - 1977 



 

23 
 

1.3.2 Теория на превъзходството21 

 

Втората група теории лежи в основите си на гръцките и римски разбирания за хумора 

като нещо унижаващо, агресивно, подценяващо, враждебно. Тези теории се дефинират 

като „основани на наблюдението, че се смеем на човешките недостатъци, особено на 

тези на неприятелите ни22“.  

Тук се разглеждат два типа участника: шегобиецът и мишената (която не е 

задължително да бъде аудиторията). Някои твърдят, че хуморът не е нужно изцяло да 

бъде с агресивна, враждебна, унижаваща нотка, а може да се комбинира със състрадание 

и доброжелателност. Основно, според тези възгледи, хуморът може да се използва за 

предаване на унижение и злонамереност. 

1.3.3 Теории на освобождаването/облекчението23 

 

Тази група теории гледа на хумора като на средство за освобождаване на 

напрежението, генерирано от социалните ограничения. Така самият хумор носи тежестта 

на катализатор на това облекчаване. Тук, отново, хуморът е изначало присъстващ в шегата. 

Ако аудиторията изпита облекчение – то шегата е била успешна. Акцентът се поставя върху 

ефекта от шегата. Ако смешката не е успешна и аудиторията не се засмее, това е провал от 

страна на аудиторията да възприеме успешно или правилно хумора, присъщ на смешката, 

и по този начин да се ползва от успешната й интерпретация, която да доведе до 

освобождение/облекчение. 

  

                                                           
 

21
От англ. Disparagement – подценяване, пренебрежително отношение 

22
 Suls, J, 1977, 41 

23
Англ. Release/relief theories – теории на освобождаването и облекчението 
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1.3.4 Теория на сценария 

 

Раскин прави опит за концептуализация (1985) на хумора чрез своята семантична 

теория, която е първата лингвистична теория за хумора. Неговата теория гласи, че: 

„Текстът на шегата винаги  изцяло или частично съвпада с два различаващи се 

сюжета, които се противопоставят един на друг по особен начин. Моментът на 

смешката е превключвателя между единия и другия сюжет, карайки слушателя да 

осъзнае, че от самото начало е била възможна различна интерпретация на 

сюжета.„(Атардо и Раскин, 1991, 308). 

 

1.3.5 Обща теория на вербалния хумор 

 

Заедно, Атардо и Раскин съставят общата теория за вербалния хумор (General Theory 

of Verbal Humor – GTVH), основана на шест ресурса (KRs – knowledge resources): 

 Противопоставяне на сюжети 

 Логически механизъм 

 Ситуация (която включва аудиторията) 

 Цел (мишена) 

 Разказвателна стратегия 

 Език 

Според тях за всеки KR има списък възможности или набор от списъци с 

възможности, от които трябва да се направят избори (от разказвача на шегата), кое – как 

да използва в шегата. Тази теория доразвива трудовете на Раскин и Атардо, но все пак е 

основана изцяло на текста на шегата. 
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1.3.6 Теория, основана на аудиторията 

 

Д-р Ейми Карел (Amy Carrel) има своя теория за хумора24 (1993), според която 

хуморът се намира в самата аудитория и затова нищо не е изначало хумористично или 

смешно. Някои шеги са успешни при една аудитория и неуспешни – при друга. Хуморът не 

съществува във вакуум, а съществуват четири необходими елемента, съставляващи 

хумористичното събитие: 

 Разказвачът на шегата 

 Шегата (като текст) 

 Аудиторията 

 Ситуация, събираща горните три и подпомагаща създаването на хумор. 

Карел отбелязва, че разказвачът на шегата и аудиторията могат да бъдат един и 

същи човек или в случая когато са двама или повече – да сменят ролите си. Нито един от 

елементите, твърди тя, не е повече или по-малко необходим или важен от останалите, а 

всеки е обвързан с другите три и зависим от тях. Заради пространната роля на ситуацията 

и нейния значителен принос към останалите три елемента е невъзможно тя да бъде 

разгледана самостоятелно, като отделен елемент за възникването на хумор. С други думи 

ситуацията напасва всички останали елементи, включ. хората, участващи в хумора, като 

създава контекст за шеги или поне за опити.  

 

  

                                                           
 

24
 Carrel,A. Historical vies of humor, 2000 
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1.3.7 Психологически принос към хумора 

 

Хуморът се е разглеждал емпирично и от психолози и лекари, особено в частта на 

физическите си проявления. Уилбалд Рух (1990) определя усмивката като най-честата 

лицева реакция на хумора. Марк Франк и Пол Екман са изследвали резултатите на Рух, 

определяйки това, което те наричат „усмивка от удоволствие“ и „усмивка от 

неудоволствие“25, търсейки белези на искрената усмивка. 

Израелският учен Офра Нево изследва релацията между хумора и поносимостта на 

болка и открива положителна релация „между поносимостта на болка и чувството за 

хумор и особено със способностите за произвеждане на хумор“ (1993, 71). 

Изследователите твърдят, че хуморът повишава поносимостта на болка само в случаите, в 

които е възприет като такъв. 

Канадският изследовател Род Мартин и колегите му изследват зависимостите между 

хумора, самооценката, справянето със стрес и положителните емоции (1993, 89). Техните 

резултати показват, че хуморът „може да играе важна роля в повишаването на 

удовлетвореността от положителните моменти в живота„ (89). 

Техните открития са в подкрепа на твърдението, че хуморът има здравословен ефект, 

защото намалява стреса и оказва положително влияние върху мирогледа на човек. 

За по-нататъшен обобщен анализ на други теории за хумора, авторът насочва 

вниманието към Historical Views of Humor на Amy Carrel, 2000, University of Central 

Oklahoma. Retrieved on 2007-07-06.  

  

                                                           
 

25
Англ. Enjoyment smile/nonenjoyment smile 
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Глава 2  

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХУМОРА КАТО СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕН 

ФЕНОМЕН 
 

2.1 ХУМОРЪТ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

2.1.1 Полови разлики в чувството за хумор и в собствените възприятия за 

такова 

 

Повечето хора смятат, че имат страхотно чувство за хумор, въпреки че то може да 

означава различни неща. За някои, страхотно чувство за хумор е способността да се смеят 

на всяка ситуация или да имат безгрижен възглед за живота, а за други, страхотно чувство 

за хумор може да се преведе просто като "Аз съм забавен". 

В проучване, публикувано в Psychology Today26 се отбелязва, че средностатистически 

мъжете са по-забавни, отколкото жените, въпреки че разликите не са големи. Независимо 

от действителните разлики между половете в способността за използване на хумор, 

изследването сочи, че мъжете се смятат за по-забавния пол. 

Изследователите са използвали задача, превърнала се в популярен измерител на 

способностите за хумор. Тя включва показване на субектите на карикатури от конкурс за 

карикатури. Тези карикатури нямат никакви надписи, и субектите са помолени да 

измислят весели надписи за тях.  

Изследователите са показали 20 такива ненадписани карикатури на 32 студента (16 

мъже, 16 жени), и ги помолили да напишат надпис за всяка от тях. Въпросните студенти са 

помолени да предположат доколко друг би намерил надписа им за забавен. Запитани са и 

дали мислят, че надписите на мъжете са по-смешни от тези на жените. Осемдесет и един 

                                                           
 

26
Gil Greengross, Ph.D., You Think You’re So Funny—If You’re a Man, You Might Be Right. Статия, публикувана на 

26.07.2012 в Humor Sapiens 
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независими съдии са получили надписите и са ги оценили по „смешност“. На оценителите 

също е зададен въпросът дали смятат, че мъжете са по-забавни от жените. 

Резултатите показват, че голямо мнозинство, както мъже, така и жени вярват, че 

мъжете са забавният пол. Мъжете посочват, че техните надписи биха били средно по-

смешни, в сравнение с тези, които жените са измислили. 

В последващ експеримент, 50те най-смешни надписа, както и най-лошите 50 

надписи от първото проучване, са селектирани. Половината от надписите са написани от 

мъже и половината от жени. Седемдесет и два нови субекта, на които е посочен пола на 

създателя на надписа, са помолени да запомнят 80 от надписите, заедно с пола на 

създателя си. По-късно им се представят както надписи, включени в предварителното 

показване, така и такива, невключени в него. Задачата им е да си припомнят дали 

надписът е присъствал първоначално и дали е бил създаден от мъж или от жена. 

Учените за първи път разглеждат дали хумор влияе на запаметяването. Оказва се, че 

смешните надписи са по-запомнящи се и субектите си спомнят, че са ги виждали преди. 

Второ, смешните надписи е по-вероятно да се приписват на мъжете. С други думи, когато 

хората четат нещо смешно, те обикновено смятат, че мъж го е написал, и когато те четат 

несмешен надпис, те са по-склонни да го приписват на жена. Тези изводи са верни както 

за мъжете, така и жените, което означава, че дори жените смятат, че мъжете са забавни от 

тях. 

Защо хората възприемат мъжете да за по-забавни? От една страна, вярно е, че в това 

проучване мъжете са оценени по-високи по хумор, креативност.  Така да приписваме 

заслугите на мъжете за веселите надписи има смисъл като цяло, защото мъжете се оказват 

по-забавни от жените, средностатистически. 

 Ограничението, според Psychology todayе, че тези разлики са средностатистически и 

не са особено високи. Те не отразяват факта, че има много забавни жени, както и много 

мъже, които се провалят безславно, когато се опитат да бъдат забавни. В действителност, с 

този факт може да се допринесе за обяснението на хумора при намирането на партньор. 
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Както отбелязват авторите, увереността на мъжете изпреварва тяхната 

компетентност. С други думи, мъжете са сигурни, че са смешни, независимо от 

действителността, че голяма част от тях не са. Това има дълбоки последствия върху 

намирането на партньор. Хуморът е надежден сигнал за интелигентност, и по този начин 

важен ориентир за добър партньор. Според Джил Грийнгрос „жените са по-избирателни, 

когато става въпрос за избор на партньор, защото се ангажират по-тежките 

последици от възпроизвеждането (бременност, храненето на бебето, ограничена 

плодовитост)“ (2012, Psychology today). Тя подкрепя еволюционното виждане за хумора, 

смятайки, че мъжете са тези, които се опитват да впечатлят жените, и ако хуморът може да 

сигнализира добро качество на партньора, след това еволюцията следва да го 

благоприятства, чрез сексуалния подбор. 

Според нея „асиметрията в предпочитанията за хумор отразява това. Жените 

искат някой, който ще ги накара да се смеят, докато мъжете искат някой, който ще 

се смее на тяхното чувство за хумор“. Според нея мъжете са по-мотивирани да покажат 

способността си за хумор, дори до степен, че да са прекалено уверени в своето 

изпълнение. Ако незабавен човек се опитва да привлече една жена със своя ум, най-

лошото нещо, което може да му се случи, е отхвърляне. От друга страна, ако го хареса, той 

печели много. Според Грийнгрос за мъжете е по-добре да се опитват да бъде смешни, 

дори ако по-голямата част от времето това води до провал. Авторката твърди, че 

забавните хора имат повече сексуални партньори, започват да правят секс по-рано в 

живота и се възприемат като по-привлекателни като цяло. 

Изследователите в експеримента с карикатурите и надписите установили, че мъжете 

харесват надписите на други мъже малко повече, отколкото жените. Това се обяснява с 

факта, че голяма част от тях включват сексуални вицове и обиди, които жените не 

харесват.  

В своите 1200 казуса (виж глава „Хуморът като социална дейност“) , Провайн и 

колегия откриват, че докато и двата пола се смея много, жените се смеят повече. В 

междуполови разговори, жените се смеят 126% повече, отколкото техните колеги от 
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мъжки пол, което означава, че жените са склонни да се смеят повече, докато мъжете са 

склонни да разсмиват. Според Провайн „мъжете изглеждат да са основните 

подбудители за хумор в различните култури, което започва в ранното детство. 

Помислете за гимназията и си спомнете смешника на класа - най-вероятно той е бил 

мъж. Половият модел на ежедневния смях обяснява защо повечето комици са мъже.“ 

В новозеландско изследване, наречено „Хумор и пол27“, Дженифър Хей изучава 

проявите на хумор при двата пола като проучва доколко групите съставени от мъже, жени 

и смесените групи използват хумор, какъв вид е, към кого е насочен, каква информация 

споделя и какво влияние има върху останалите. Проучването й подкрепя тезите, че 

мъжете се шегуват повече от жените. Изследователката стига до извода, че жените 

използват повече хумор „от наблюдение“ (observational humor) докато мъжете по-често 

използват игра на думи. Обиди и „игра на роли“ (roleplay) е по-вероятно да се случат в 

междуполови общувания, както и анекдоти и фантастичен хумор. Относно съдържанието 

на шегите, Хей заключва, че мъжете са по-склонни да използват външни източници за 

хумор и да разказват за неща, които са видели или чели, а жените често използват хумор, 

за да споделят лична информация за себе си. Шегите на жените са повече насочени към 

други хора, докато на мъжете – по-скоро към работа, компютри, телевизионни 

предавания, филми и алкохол. 

Интересно наблюдение на Хей, засягащо разграничаването на половете, е че в 

еднополови групи, хората са склонни да се шегуват с човек от същия пол (независимо дали 

присъства в групата), докато в смесените групи е обратното – шегуват се с човек от 

противоположния пол. Това се обяснява с желанието да се постави разграничаване между 

половете.  
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 Hay, J.; Humor and gender, 1995 
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2.1.2 Хуморът в интимните взаимоотношения 

 

Хуморът, е сред основните фактори за успех във взаимоотношенията (Гудуин и Танг, 

1991). Изследване показва, че съпрузите считат хумора за една от най-важните съставки на 

успешния брак (Лауър, Лауър и Кер, 1990). Други намират връзката между хумора и 

избора на партньор (Бъс, 1988; Гудуин, 1990; Мъстейн и Бруст, 1985). В допълнение, по-

добрите когнитивни способности за оценка на хумор се свързват и с положителни процеси 

във взаимоотношенията: повишена близост и междуличностно привличане (Кан, Калхун и 

Банкс, 1997). 

Според изследванията на хумора в интимните връзки, хуморът се използва главно по 

три начина28: 

 Позитивен хумор – използва се, за да се повиши сближаването с партньора и да се 

понижи напрежението 

 Негативен хумор – използва се, за да се покаже враждебно отношение към 

партньора 

 Отбягващ хумор – използва се, за да се минимизира или избегне конфликт, често с 

промяна на фокуса на разговор.  

Виждаме, че първият хумор съвпада добре с теорията на освобождаването, а 

вторият – с теорията на превъзходството. В изследването си, Бътцър и Куипър (2008) 

изследват как трите вида хумор – позитивен, негативен и отбягващ – се свързват с други 

важни елементи във взаимоотношенията: удовлетвореността от връзката, както и с 

конкретната конфликтна/приятна ситуация . 

Те се основават на теориите, че хората използват хумор в романтичните си 

взаимоотношения, за да се почувстват по-близки един с друг и да си помогнат в 

справянето с определени аспекти от живота (Албертс, 1990). 
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 Butzer, Kuiper - Humor Use in Romantic Relationships:  The Effects of Relationship Satisfaction and Pleasant 

Versus Conflict Situations, 2008 
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Например, след интервюиране на 61 двойки за хумора в отношенията си, Зив (1988) 

установява, че хуморът в брака най-често се използва за повишаване близостта и 

обвързването29.По подобен начин, Бипъс интервюира млади двойки за виждането им за 

хумора и установява, че по-дълбокото обвързване се очертава като важна полза от 

използването на хумор. Обвързването служи като форма на комуникация в отношенията, 

подпомагаща увеличаването на„топлината и укрепване на близостта между двойките“.На 

последно място, Де Конинг и Вайс  (2002) интервюират женени двойки, за тяхната 

собствена употреба на хумор и тази на партньора им, чрез отговор на самооценъчен 

въпросник, който оценява функциите на хумор в брака.Те установяват, че участниците 

одобряват елементи, които показват, че хуморът може да играе положителна роля в 

отношенията, когато двойките „ценят взаимно чувството си за хумор“ и когато хуморът се 

използва да сближи партньорите. 

Индивидите също така понякога използват отрицателен хумор един с друг в 

романтичните си взаимоотношения. Например, в разглеждане на колебания и 

неприспособимост при женени двойки по време на конфликт, Албъртс (1990) открива че 

хуморът може да се използва между партньорите, за да провокира конфликт, чрез което 

да се прикрие враждебността (или възможността нея), без негативните последствия на 

явно, открито, конфликтно поведение (подчертаване мое, бел.авт). В подкрепа на това 

понятие, Де Конинг и Вайс (2002) откриват, от извадката женени двойки, на които е 

представен самооценъчен въпросник, че понякога хуморът се използва като форма на 

агресия или манипулация срещу партньора си (подчертаване мое, бел.авт). По същия 

начин, чрез попълване от омъжени жени на въпросник относно хумора между тях и 

партньора им , се установява отрицателен аспект на хумора в контекста на брачните 

отношения, а именно като израз на враждебност и създаването на отчужденост. 

И трето, изследователите са открили, че в интимните отношения, хората използват 

избягващ хумор един с друг, за да се сведат конфликтите до минимум или да се избегнат 

напълно. Като един пример, Де Конинг и Вайс (2002) откриват, че някои двойки 
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Англ. Bonding – изграждане на връзка, устойчиво взаимоотношение. 
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съобщават, че използват хумора, като начин за разсейване на отрицателни емоции по 

време на някакво напрегнато взаимодействие. По същия начин, Джейкъбс (1985) твърди , 

че хуморът може да се използва в контекста на брачните отношения за управление на 

конфликти чрез намаляване на напрежението, Албъртс (1990) установява, че двойките 

понякога използват хумор, както като избягваща тактика, така и за изместване на темата 

на разговор. 

В обобщение, този преглед подсказва, че хуморът се използва по три основни начина 

в интимните взаимоотношения: по положителен, отрицателен и избягващ на начин.  

 

2.1.3 Приложение на хумора и удовлетвореността от взаимоотношенията 

 

Удовлетвореността от връзката може да има огромно значение за индивидите в 

интимните им взаимоотношения. Значими изследвания показват, че двойките, които 

отчитат по-ниски нива на удовлетвореност, като цяло се държат по-малко положително 

един към друг, което показва по-високи нива на отрицателни емоции30и по-ниски нива на 

стабилност в отношенията (Готман, 1994; Шаап и Янсен Науас, 1987). Други изследвания 

със съпружески двойки предлагат някои първоначални идеи относно потенциалните 

зависимости между удовлетвореността във взаимоотношенията и различното използване 

на хумор. Зив и Гадиш (1989), прилагат въпросник за самооценка, оценява създаването и 

оценката (разбирането) на хумора на 50 женени двойки установяват, че по-високи нива на 

положителен хумор са свързани с по-голяма удовлетвореност от брака. В допълнение, при 

разглеждането на семейните двойки по време на конфликтни взаимодействия, Албъртс 

(1990) установява, че двойки, които са по-доволни от брака си са били по-склонни да 

използват положителни форми на хумор (например, вицове за себе си, за отношенията си 

или за партньора по галантен начин), докато неудовлетворените двойки са по-склонни да 

използват враждебен хумор (напр. хумор, за сметка на партньора, или друга форма на 

негативен хумор, като напр. сарказъм). Освен това, удовлетворените двойки докладват 
                                                           
 

30
Използвана е думата „affect” – силно емоционално състояние, афект. 
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използване на приятелски подигравки със своите партньори, което отсъства при 

неудовлетворените. (Тинг-Туми, 1983). На последно място, както по-високата ниво на 

положителен хумора и по-високото възприятие на такъв хумор от партньора, повишава 

семейното удовлетворение (Де Конинг & Weiss, 2002 г.; Джейкъбс, 1985).За сравнение, по-

малко изследователи са фокусирани върху зависимостта между неудовлетвореността и 

негативния хумора. Учените, които са изследвали тези взаимодействия, са открили, че 

ниската удовлетвореност се свързва с висока употреба на негативен хумор и по-високо 

възприятие за такъв хумор у партньорите (Де Конинг &Вайс; Джейкъбс).В обобщение, 

изследванията с женени двойки сочат, че индивидите, които са по-доволни от връзката си 

използват по-положително чувство за хумор, докато тези, които са по-малко 

удовлетворени, използват по-негативно чувство за хумор. 

 

Според Провайн, като се имат предвид различията в мъжки и женски модели хумор, 

хумор е фактор за намирането на партньор. Той  преглежда 3745 лични обяви, поставени 

на 28 април 1996 г. в осем вестника. Проучването му показва, че при жените е 62% по-

вероятно да споменат смеха в обявите си, като самите те са по-склонни да търсят "чувство 

за хумор", докато мъжете са по-склонни да го предлагат. „Ясно е, че жените търсят 

мъже, които ги карат да се смеят, и мъжете са готови да се съобразят с това 

желание“(Провайн, 2012).  

Карл Грамар и Иренаус Айбл-Айбесфелд изучават спонтанни разговори между млади 

мъже и жени на първа среща. Те отбелязват, че колкото повече една жена се смее на глас 

по време на тези срещи, толкова по-висок интерес  се докладва към мъжа, с когото тя 

говори. В същия дух, мъжете са по-заинтересовани от жените който се смеят от сърце в 

тяхно присъствие. Лични обяви в германски вестници31допълват резултатите на Провайн: 

Смехът на жената, а не на мъжа, е критичен за взаимоотношенията и показател за 

стабилна връзка. 
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2.1.4 Употребата на хумор по време на конфликтни ситуации 

 

Изследователите са открили, че ескалацията на конфликтни ситуации 

обикновено се свързва с по-ниски нива на удовлетворение от връзката, докато по-

висока степен на разрешаване на конфликтите е свързана с по-високи нива на 

удовлетвореност (Билингс, 1979 г.; Готман, 1979 г.; Пайк и Силърс, 1985). В допълнение, 

изследователите установяват, че хуморът в интимните взаимоотношения, по време на 

конфликтни ситуации, се използва за различни положителни или отрицателни причини 

(Крокоф, 1991 г.), като например за да уталожи конфликтът (Албъртс, 1990), или да изрази 

враждебност или да създаде дистанция (Джейкъбс, 1985). Изглежда, че и двата вида 

ситуации, особено наличието или липсата на конфликт, както и степента на 

удовлетвореността в отношенията, са от значение за това как хуморът се използва в 

интимните отношения. По тази причина са важни бъдещи изследвания на ситуационния 

контекст на използването на хумор (както в интимните взаимоотношения, така и на 

работното място или в друга социална ситуация), защото това може да се окаже 

определящо за ползата и вредата от хумора. 

Бътцър и Куипер правят изследване по темата за конфликтните ситуации (2003) и 

откриват, че респондентите „използват по-ниски нива на отбягващ и негативен хумор 

при конфликтната ситуация, отколкото при приятна такава“. Изглежда, че за хората 

е „по-комфортно по време на приятна ситуация да изпробват границите на 

негативния си хумор, отколкото по време на конфликт“. Резултатите от изследването 

също показват, че по време на конфликт, вместо да засилват употребата на положителен 

хумор, индивидите изглежда намаляват употребата на отбягващ и негативен хумор, за да 

намалят вероятността от евентуално ескалиране на конфликта. 

Тяхното изследване има и друг интересен резултат. Бътцър и Куипър откриват, че за 

индивидите, които не са удовлетворени от интимната си връзка, е трудно да разграничат 

конфликтна ситуация от приятна такава. Т.е. те изглеждат незаинтересовани от ситуацията 
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и продължават да използват негативен хумор. За сравнение, удовлетворените 

респонденти значително намаляват употребата на негативен хумор в конфликтна ситуация 

съотносим с употребата му при приятна такава. 

В най-общ план, тези констатации показват, че хуморът не винаги се използва по 

положителен начин в интимните взаимоотношения и, че хората понякога използват 

хумора, за да се избегнат проблеми и да казват негативни неща за своите интимни 

партньори. Освен това, не всички хора използват хумора по един и същи начин в своите 

романтични взаимоотношения. Вместо това, докладват, че използват хумор по различни 

начини, в зависимост от степента на тяхната удовлетвореността на отношенията и вид на 

ситуацията. Лицата, които са по-доволни от връзката си, обикновено използват хумора по 

начини, които ще бъдат полезни на отношенията им като цяло и са по-чувствителни към 

ситуацията, когато са използвали хумор, който има потенциала да нарани чувствата на 

партньора. Тези открития са в съгласие с идеята, че хуморът е една от стратегиите, която 

хората могат да използват в романтичните взаимоотношения, за да се постигнат 

конкретни цели като увеличаване на свързването, намалява напрежението, или избягване 

на определена тема на разговор. От особено значение обаче е, че не всички хора 

използват хумора по един и същи начин в своите взаимоотношения. 
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2.2 Ролята на хумора в справянето със стреса 

 

По различни начини, резултатите от други изследвания подкрепят хипотезата, че 

хуморът е показател на психично здраве. Изследване, проведено от М.Абел (2003) търси 

връзката между хумора и стратегиите за справяне със стрес и натоварване. Резултатите им 

показват, че хората с повече чувство за хумор „изпитват по-малко стрес от тези с по-

малко чувство за хумор, макар че са били изложени на сходни проблеми“. Хората с по-

високо чувство за хумор са били по-склонни да използват положителни възгледи и да 

търсят решения на проблемите, отколкото останалите. Според тях, резултатите им 

подчертават „ролята на хумора в преструктурирането на ситуацията, така че тя да 

бъде по-малко стресираща, както и в емоционално-ориентираните и проблемно-

ориентираните стратегии за решаване справяне с натоварването“. 

Ефектът от хумора се обяснява с модела на Лазарус, според който нивото на стрес 

зависи от способностите на индивидът да възприема стресовите събития и способностите 

да се справя с тях – крайният резултат на взаимодействието между индивида и околната 

среда (Лазарус и Фолкма, 1984). Моделът предполага, че някои черти от характера и 

личностни особености влияят върху тази способност за справяне със стреса. Маккрей 

(1990) приема неврозата като силен фактор за възприемането на стреса. 

Различни изследвания са търсили връзката между хумора и когнитивните 

възприятия. Куипър (1993) показва, че по-доброто чувство за хумор води до по-добра 

положителни когнитивни оценки на ситуациите. Там е показана връзката между хумора и 

стратегиите за справяне, като се подчертава ролята на хумора като подпомагаща по-

здравословното справяне със стреса, чрез преосмисляне на стресиращите ситуации като 

„по-малко опасни и по-предизвикателни“ (Куипър и колегия, 1993) . Две години по-късно 

ново изследване на Куипър и колеги показва, че „повишено чувство за хумор помага на 

индивида да се справи, по позитивен и зрял начин, с разнообразен набор от житейски 

обстоятелства и ситуации“ (1995, 370). Освен тези положителни ефекти, 

изследователите откриват, че хуморът може да повиши вероятността от съзнателни 
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усилия, насочени към търсене на алтернативи за проблемите, емоционалното 

дистанциране от стреса и по този начин – намаляването на негативните преживявания. 

Изследвания на Нюман и Стоун (1996) откриват, че мъже с по-високо чувство за 

хумор, оценяват сериозен видеоклип с производствен инцидент, като по-малко 

стресиращ, отколкото тези със слабо чувство за хумор. Освен това мъжете с по-добро 

чувство за хумор са намерили филма за по-хумористичен и им е било по-комфортно да 

измислят хумористични сюжети за него, отколкото на мъжете с бедно чувство за хумор. 

Интересна е гледната точка на Мартин (1996, 266), че хуморът се свързва с по-

ефективни стратегии за справяне със стреса, чрез „прилагането на по-реалистични 

когнитивни оценки“, което предполага виждането, че хуморът подпомага обективността.    
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2.2.1 Хуморът, като показател за психично здраве 

 

Способността на човек да създава, да разбира и да оценява хумор, е отличителна 

черта на човешките когниции (Провайн, 2000). Една от теориите за еволюционното 

възникване и развитие на хумора32 е на Милър, според когото  хуморът е резултат от 

сексуална селекция. Неговият модел показва, че разбирането на хумора е пряко свързано 

с някои когнитивни способности, нужни също, за да се произведе хумор. Милър вижда 

хумора като възможност на индивидите да обменят скрита информация за генетичното 

качество на психичните им черти. От тези черти, като най-значима изглежда общата 

интелигентност. Тя има връзка и с други фактори на генетичното качество, здравето в 

дългосрочен план (Диъри, 2005; Каназауа, 2006).Ето защо моделът на Милър предполага, 

че различията в способностите да се произведе и възприеме хумор показват различия в 

генетичния потенциал на индивидите. 

В изследването си „Humor as a mental health indicator” Хоуриган изследва връзките 

между Големите Пет33, обща интелигентност и успешното произвеждане на хумор. 

Изследването показва, че картини и истории, създадени от индивиди с по-висока 

интелигентност, се оценяват като по-забавни. Още, открита е връзка между хумора и 

екстраверсията в изражения на социалността ( „да имаш много какво да кажеш“, „да се 

чувстваш добре сред други хора“), доминантността („да привличаш вниманието към себе 

си“) и стимулиране на силни усещания (търсене за забавление). В други изследвания 

(Шмидт и Шакелфорд 2008) е открита стабилна връзка между екстраверсията и 

краткосрочния сексуален успех.   

Резултатите от изследването на Хоуриган подкрепят тезата на Милър, че хуморът се е 

развил като неподправен (и неподправим, вероятно) начин за изразяване на генетичен 

потенциал под формата на обща интелигентност. Тъй като възприемането на хумора е 

                                                           
 

32
 Howrigan, D.P. Humor as a mental health indicator, Psychology Department, University of Colorado at Boulder, 

2008 
33

Метрика за характерови особености, повече информация в: Costa, P.T.,Jr. & McCrae, R.R. (1992) 
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много трудно да се оцени (показано в това изследване, както и в много други) е трудно да 

се определи с положителност дали разбирането на хумора, което варира между 

индивидите, е достатъчно достоверен индикатор, който може да се обвърже с други 

личностни особености. 

Ренер отбелязва, в своето изследване за връзките между хумора и различните 

способности и стилове за сампредставяне, че хуморът е обвързан с различни качества, 

което подкрепя еволюционната теория. Според него, за добрия хумор са необходими и 

други качества – например презентационни способности (Ренер, Хайдах – 2010, 187). 

Според Крейг и Уеър (1998, цитирани от Ренер) презентационните умения са един от трите 

най-важни компонента за получаване на добра шега, заедно с разбирането и оценката на 

хумора. Разглежда се и т.нар невербален хумор, т.е ролята на самото разказване и 

представяне на шегата, за разлика от чисто вербалния хумор, описан в теорията на 

сценария на Раскин.  

Друга връзка Ренер намира в същността на самопредставянето, а имено, че чрез 

хумора хората се опитват да оставят определено впечатление за себе си, както и да 

контролират (до колкото могат) реакциите на другите за тях и отношението им към тях. 

Хората могат да се засмеят на дадена шега, за да изглеждат приятелски настроени или 

неконфликтни. В изследване на Дейвис и Фарина (1970) жени експериментаторки с 

различна степен на привлекателност представят агресивни и сексуални карикатури на 

мъже за оценка. Някои от мъжете са били помолени да дадат устна оценка пред 

експериментатора (т.е публична), докато други – писмена (т.е частна, тайна оценка).  

Мъжете оценили сексуалните карикатури като по-смешни в устните си оценки и авторите 

отдават това на желанието да се представят за „секси“ пред експериментатора, да 

привлекат нейното внимание и да се сприятелят с нея.  

В заключение, Ренер отбелязва, че „когато хората навлязат във взаимодействие, 

повече от вероятно е силата, компетенцията, майсторството и кооперативността, 

интимността, единението и съчувствието да изиграят решаваща роля.“ 
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Хуморът – положителни и отрицателни аспекти 

 

В статията си „Благоразумната употреба на хумора и неговото управление на 

работното място“34 Джим Литъл разглежда ползите и вредите от хумора, като дава 

указания за неговото по-добро управление на работното място. Независимо дали става 

дума за работа или личен живот, обаче, принципите важат за хумора като цяло. 

Що се отнася до ползите от хумора, според Литъл, те спадат в две категории – 

физиологични и психологични. 

Пъро, чисто физиологичните ползи идват от смеха. Литъл разглежда смеха като не 

непременно равнозначен на хумора и дори твърди, че повечето пъти хората се смеят по 

причини, съвсем различни от хумора. Той дава пример с нервност, унижение, както и с 

физиологични феномени като гъдел, поглъщане на азотен окис или някои форми на 

епилепсия, с което заключва че само малък процент от смеха се предизвиква от хумор.  

Авторът на настоящия труд няма достъп до изследвания, доказващи категорично 

малкия процент в дела на хумора в ежедневните прояви на смях. Що се отнася до 

нервността и унижението35, това са физиологични усещания, които се обясняват с две от 

трите най-популярни теории за хумора – теорията на превъзходството и тази на 

освобождаването. В единият случай унижението или нервността могат да ни накарат да се 

смеем в желанието си да изглеждаме по-силни или по-малко неспокойни, или дори да се 

надсмеем на собствените си грешки, за да намалим социалния дискомфорт (теорията на 

превъзходството). В другия случай унижението и нервността могат да се разгледат като 

социални ограничения, водещи до нуждата от облекчение чрез смях (освобождаващата 

теория за хумора). 

                                                           
 

34
 Lyttle, J. ,The judicious use and management of humorin the workplace, School of Business, Public Administration 

and Information Sciences, Long Island University, 2007 
35

Използва се англ. дума „embarrassment“, която означава „да ме е срам“, „да се почувствам засрамен или 
унижен“ 
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Независимо от произхода на смеха, продължава Литъл, той носи същите ползи както 

и джогинга, а за повечето хора – това се смята за здравословно. Хората получават 

физиологични ползи от това да се смеят.  

Втора група ползи са психологичните. Хуморът може да вентилира гняв или 

фрустрация, които могат да бъдат разрушителни. Той дава пример с това, че може би е по-

добре да се шегуваме относно трудните клиенти, отколкото да се изправим срещу тях или 

да потискаме чувствата в себе си. Фройд твърди, че хуморът е зрял метод за справяне със 

стреса, а изследванията в тази област показват ясно, че хората с чувство за хумор са по-

устойчиви на стрес и се възстановяват по-лесно, когато са изправени пред него. Ето защо 

хуморът се счита за полезен, като помощно средство за справяне с напрежението. 

От хумора има и социални ползи. Чрез него можем да се опазим „на положение“, 

когато посочваме нечия друга грешка или имаме нужда да смекчим неприятно 

съобщение. Още повече, че споделеното чувство за хумор създава силно чувство за 

близост между хората и по този начин подпомага социалните взаимоотношения. 

Накрая, Литъл посочва и когнитивни ползи от хумора. Твърди се, че хуморът 

прекъсва циркулярни или други непродуктивни мисловни модели. Освен това се приема, 

че самото разбиране на хумора изисква от ума да възприема нови перспективи. И тъй като 

тези умения са ключови за творчеството, иновациите и креативното решаване на 

проблеми, насърчаването на хората да използват хумор би следвало да носи явни ползи. 

Литъл продължава, описвайки опасностите от хумора, като подчертава, че вземайки 

предвид ползите, бихме очаквали да видим прояви на хумора навсякъде в 

организационните йерархии (отново, той разглежда хумора на работното място, 

бел.авт) и особено по високите етажи на мениджмънта. Уви, той твърди, че хуморът 

може да се срещне по-често „в товарителницата отколкото в залата за заседания“.  Според 

Литъл причината за това е в опасността от хумора. Повечето хора могат да ти спомнят 

случка, в която хуморът насочен срещу тях, ги е накарал да се чувстват зле, ето защо се 

опитват да го избягват.  
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Една от опасностите на хумора е да доведе до обида.  Според Литъл „рано или късно 

спонтанната проява на хумор ще обиди някого“, а вероятността за това нараства ако 

разнообразието от хора на работното място е голямо. В статията не се уточнява термина 

„разнообразие36“, затова предположението е, че става дума за хора на различни позиции, 

с различен статус и функции.  Проблемът тук е, че когато дадена група използва хумор, 

това я идентифицира силно и се формира възглед за „вътрешни“ и „външни“ за групата 

хора. Подобно разделяне и групиране не винаги е полезно в социалните 

взаимоотношения, заключва Литъл. 

Втора възможна опасност е, че използвайки хумор снишаваме авторитета на човека, 

към когото е насочен (или своя авторитет). Това отново е в съответствие с теорията за 

превъзходството.  

Накрая Литъл посочва че хуморът може да има просто разсейващо действие. Дори и 

да е безвреден в личностен план, шегобийството може да отвлече вниманието от важните 

процеси на работа или от собствената безопасност. Понякога, твърди Литъл, хуморът се 

използва като алтернатива на добре свършената работа. Ето защо той препоръчва хуморът 

на работното място да се следи изкъсо и да се управлява ефективно.  

  

                                                           
 

36
Използван е изразът „diversity of the workplace”. 
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2.3 Стратегии за подкрепа на хумора 

 

Хей включва още един аспект, свързан с теорията за хумора, основана на 

аудиторията, и изследва т.нар „подкрепа“ към хумора (humor support). Тя отличава 

няколко стратегии, чрез които аудиторията може да подкрепи опита за хумор или да не го 

направи в зависимост от контекста. Тя отличава няколко такива подхода: 

 Смях 

 Доразвиване на шегата 

 Ирония 

 Доизграждане на фантазията 

 Ехо 

 Емпатия и съчувствие 

 Довършване на изречението 

 Невербална подкрепа 

Котхоф (Kotthoff, 1986, 23, цитиран от Хей) твърди, че „жените активно насърчават 

успеха на говорещия. Те осигуряват подкрепа чрез смеха си. Мъжете правят това по-

рядко (особено за жени)“.Тази хипотеза предполага, че смехът е основния тип подкрепа за 

хумора. Друга стратегия, за подкрепа е продължаването, доразвиването на хумора, 

създаването на нови шеги или употребата на ирония. Още един начин е конструирането на 

фантазия – говорещите доизграждат света на шегата с нови, фантастични елементи и това 

се случва, според Хей, най-често при фантастичния хумор. Ехото е повтаряне на думите от 

шегата, а начинът по който биват повторени може да окуражи или да спре развитието на 

хумора. Емпатията и съчувствието се оказват подходяща реакция с в случаи, в които 

смехът не би бил удачен (напр. когато говорещият се смее над собственото си нещастие – 

дори и да е забавно, слушателят по-скоро ще предложи съчувствие, отколкото да се 

разсмее). Довършване на изречението е висока степен на подкрепа – когато слушащия 

опита да се намеси в шегата и да я довърши. Невербалната подкрепа се проявява най-вече 

с усмивка. 
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Хей разглежда и няколко случая, в които подкрепа не е нужна, например, когато 

самият хумор е в ролята на подкрепа или при използване на ирония (Хей, 170). 
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Глава 3  

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ 

3.1 Цел, задачи и хипотези на изследването 
 

3.1.1 Цел 

Да се изследват и систематизират зависимостите между употребата на различни 

стилове хумор и стратегиите за справяне със стрес, както и взаимодействието между 

стиловете за употреба на хумор и социалната подкрепа. 

3.1.2 Задачи 

За осъществяване целта е необходимо да се изпълнят следните задачи: 

 Честотно разпределение на резултатите за установяване проявени тенденции 

 Дисперсионен анализ по демографски признаци 

 Корелационен aнализ 

 

3.1.3 Хипотези 

Представеното изследване се осъществи въз основа на няколко начални хипотези: 

 Висока степен на позитивен хумор (себеутвърждаващ и сближаващ) корелира 

положително с висока степен на социална подкрепа 

 Висока степен на позитивен хумор корелира положително с висока степен на 

успешни стратегии за справяне със стреса 

 Мъжете и по-младите хора използват повече хумор и така показват по-силни 

тенденции за активно справяне със стреса  
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3.2 Инструментариум на изследването 
 

За целта на настоящото изследване бяха използвани няколко скали.  

3.2.1 Въпросник за стиловете хумор (Humor styles questionnaire) 

 

37Въпросник за стиловете хумор (ВСХ) е въпросник за стиловете хумор, създаден от 

д-р Род Мартин (2003), който измерва четири относително независими начина, по които 

хората използват хумор. Въпросникът38 се състои от 32 твърдения, които респондентите 

ранкират, според степента, в която твърдението е вярно според тях. 

Айтемите от този въпросник бяха преведени от автора на настоящия труд. След 

събирането на емпиричните данни, бе проведен факторен анализ с фиксиран брой 

фактори (четири). Според относнителната тежест, айтемите бяха разпределени в четирите 

фактора. По този начин се обособиха скалите за четирите стила хумор, описани от д-р 

Мартин39: 

 Сближаващ стил хумор40. Хумор, използван за сближаване с останалите и 

разсейване на социалното напрежение. 

 Себеутвърждаващ стил. Обичайно е механизъм за справяне със стреса. Свързва се с 

приемане на нещата от забавната страна и с един общ хумористичен поглед върху живота. 

 Агресивен стил. Хумор, използван за да установи доминантност или да вентилира 

фрустрация в социалните ситуации. Типични прояви са сарказъм, осмиване, унижение, 

подкачане. 

 Самоунижаващ хумор. Хумор, използван за принизяване личното достойнство и 

окуражаващ шеги „за сметка“ на говорещия. Известна доза от този стил обичайно е добър 

признак, а индивиди, които изразяват силно тази тенденция могат да бъдат особено 

успешни в обществото (например „клоунът на класа“). Въпреки това, често зад това се 

крият емоционални нужди, несигурност, отбягване. 

  

                                                           
 

37
 Англ. Humor styles questionnaire (HSQ) 

38
 Martin, R. A., Puhlik-Doris, P., Larsen, G., Gray, J., & Weir, K. (2003). Individual differences in uses of humor and 

their relation to psychological well-being: Development of the Humor Styles Questionnaire. Journal of Research in 
Personality, 37, 48-75. 
39

 Пак там. 
40

 Имената на стиловете на англ. език са съответно: . Affiliative humor, self-enchansing humor, aggressive 
humor, self-defeating humor. 
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Таблица 1 Факторен анализ на Въпросник за стиловете хумор 

  COMPONENT 

  1 2 3 4 

1.        Обикновено не се смея или шегувам много с други хора.   -
,012 

 

2.        Ако се чувствам депресиран, обикновено мога да се развеселя с хумор.  ,
482 

  

3.        Ако някой направи грешка, често се шегувам с него.   ,
182 

 

4.        Позволявам на хората да ми се смеят и да се забавляват за моя сметка повече, отколкото 
трябва. 

  ,
674 

 

5.        Не ми е много трудно да накарам хората да се смеят—изглежда, че имам вродено чувство 
за хумор. 

,
665 

   

6.        Дори когато съм сам, често се развеселявам от абсурдностите на живота.  ,
661 

  

7.        Хората никога не се обиждат или нараняват от хумора ми.  ,
500 

  

8.        Често прекалявам в това да се унижавам, ако това ще накара семейството и приятелите ми 
да се смеят. 

  ,
710 

 

9.        Рядко карам хората да се смеят, разказвайки забавни истории за себе си.   ,
002 

 

10.     Ако се чувствам разстроен или тъжен, обикновено се опитвам да мисля за нещо забавно в 
ситуацията, за да се почувствам по-добре.   

 ,
741 

  

11.     Когато разказвам шеги или казвам забавни неща, обикновено не ме интересува много как 
ще ги приемат другите. 

 ,
401 

  

12.     Често се опитвам да накарам хората да ме харесат или приемат повече, казвайки нещо 
забавно за моите слабости, недостатъци или грешки. 

  ,
603 

 

13.     Смея се и се шегувам много с най-близките ми приятели. ,
577 

   

14.     Моят хумористичен поглед върху живота ме предпазва от това прекалено да се разстроя 
или депресирам за нещо. 

 ,
614 

  

15.     Не обичам, когато хората използват хумор, за да критикуват или унижат някого.    ,
671 

16.     Не казвам често забавни неща, за да се унижавам.  ,
003 

  

17.     Обикновено не обичам да разказвам шеги или да забавлявам хората.    ,
263 

18.     Ако съм сам и се чувствам нещастен, се опитвам да помисля за нещо забавно, за да се 
развеселя. 

 ,
730 

  

19.     Понякога ми хрумва нещо толкова забавно, че не мога да не го кажа, дори да не е 
подходящо за ситуацията. 

,
554 

   

20.     Често прекалявам в това да се унижавам, когато се шегувам или се опитвам да бъда 
забавен. 

  ,
743 

 

21.     Обичам да карам хората да се смеят. ,
651 

   

22.     Когато се чувствам тъжен или разстроен обикновено губя чувството си за хумор.    ,
117 

23.     Никога не участвам, когато се присмиват на някого, дори всичките ми приятели да го 
правят. 

   ,
707 

24.     Когато съм с приятели или със семейството, обикновено аз съм този, с когото се шегуват  и 
на когото се смеят. 

  ,
621 

 

25.     Не се шегувам често с приятелите си.    ,
146 

26.     Опитът ми показва, че мисленето за забавната страна на ситуацията е много ефективен 
начин за справяне с проблемите. 

 ,
696 

  

27.     Ако не харесвам някого, често използвам хумор или му се подигравам, за да го унижа.  -
,060 

  

28.     Ако имам проблеми или съм тъжен, често го прикривам с шеги, така че дори най-близките 
ми приятели не знаят как се чувствам наистина. 

 ,
378 

  

29.     Обикновено не се сещам за остроумни неща, които да кажа, когато съм с други хора.  ,
094 

  

30.     Не е нужно да съм с други хора, за да ми е забавно – обикновено мога да намеря неща, на 
които да се смея дори когато съм сам. 

 ,
504 

  

31.     Дори нещо да ми е наистина смешно, няма да се смея или шегувам с него, ако знам, че 
някой ще се обиди.   

   ,
648 

32.     Това, че позволявам на другите да ми се смеят, е моят начин да поддържам доброто 
настроение на семейството и приятели ми. 

  ,
601 
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Авторът счита за нужно да отбележи, че скалите, в които попаднаха съответните 

айтеми имат различия с оригиналните скали, създадени от д-р Мартин. Поради 

невъзможност да се използват оригиналните скали и, по всяка вероятност, поради 

качествата на превода, някои скали имат повече твърдения, а други – по-малко, което 

може да доведе до изменение на оригиналните функции на въпросника.  
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3.2.2 СОРЕ – Въпросник за реакциите за справяне със стреса 

 

Въпросник СОРЕ е създаден за да оцени широк кръг от реакции за справяне със 

стреса, някои от които имат солидна теоретична основа. Съдържат се айтеми, които се 

смятат за функционални, както и такива, смятани за дисфункционални, както и поне две 

двойки противоположни скали.41 

Въпросникът съдържа 53 твърдения, съставящи следните скали: 

1. Активно справяне – предприемане на действия, полагане на усилия, за да се 
премахне стресиращия фактор. 

2. Планиране – обмисляне на това как да се атакува стресиращия фактор, 
планиране на собствените усилия за справяне с проблема. 

3. Търсене на инструментална социална подкрепа – търсене на информация, 
съдействие, съвет какво да се предприеме. 

4. Търсене на емоционална социална подкрепа – получаване на съчувствие 
или емоционална подкрепа. 

5. Подтискане на конкуриращи се активности – подтискане на вниманието към 
други активности, за да се концентрира най-пълно в справянето със стресиращия фактор. 

6. Обръщане към религията – засилено въвличане в религиозна дейност. 
7. Позитивно преосмисляне и развитие – извличане на най-доброто от 

ситуацията чрез поука или разглеждането й в по-благоприятна светлина. 
8. Въздържане – пасивно справяне чрез въздържане от действия и усилия, 

докато не се открие възможност те да влязат в употреба. 
9. Приемане – приемане на факта, че стресиращото събитие се е случило и е 

реалност. 
10. Фокусиране върху емоциите и изразяването им – повишена осъзнатост на 

емоционалния дистрес и тенденция да се вентилират и разсеят тези чувства. 
11. Отричане – опит да се отрече реалността на стресиращото събитие. 
12. Психическа дезангажираност – дезангажираност от целта, в която 

стресиращият фактор се намесва, чрез мечти, сън, разсейване. 
13. Поведенческа дезангажираност – отказване от усилия, от опити да се 

постигне целта, в която стресиращия фактор се намесва. 
14. Употреба на алкохол и наркотици – обръщане към алкохол и упойващи 

вещества, за откъсване от стресиращото събитие. 

Използвана бе стандартизирана версия на въпросника за България. 

                                                           
 

41
 http://www.psy.miami.edu/faculty/ccarver/sclCOPEF.html, сайтът на департамент по психология към 

университет в Маями. University of Miami, Department of Psychology 

http://www.psy.miami.edu/faculty/ccarver/sclCOPEF.html
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3.2.3 Скала за хумор за справяне със стреса (Coping humor scale) 

 

Създадена от д-р Род Мартин, Скалата за хумор за справяне със стреса се състои от 

седем твърдения за използването на хумор при справяне със стресиращи събития в 

живота. 42 

Използван бе превод на скалата от автора на настоящия труд. 

 

3.2.4 Скала за социална подкрепа 

Качеството на социалната подкрепа се измерва с кратка 14-айтемна версия на 

въпросника на Зомер и Фидрих (Sommer & Fydrich, 1989). За отговори се използва пет-

степенна скала. Въпросникът за качеството на социалната подкрепа  има високи 

психометрични качества, като коефициентът на вътрешна консистентност α на Кронбах е 

0,91. Твърденията са предназначени да измерват емоционалната подкрепа, практическата 

подкрепа, социалната интеграция, доверените лица и други.  

Количеството на социалната подкрепа се измерва с айтема “Колко души познавате – 

включително и от Вашето семейство – които Ви подкрепят, когато се чувствате 

емоционално зле?” Използва се  четири-степенна скала: от „никой“ до „повече  от трима“. 

Удовлетвореността от социалната подкепа се  установява с айтема: „Доволни ли сте 

най-общо от подкрепата, която получавате в подобни случаи?“. За отговори се използва 

пет-степенна скала: от „много доволен“ до   „въобще не съм доволен“. 

Въпросникът е разделен на две скали. Първата отразява емоционалната подкрепа и 

включва твърдения от типа: “Имам приятели / близки, които просто ме прегръщат 

понякога”, “Има хора, които са с мен в радост и мъка”, “Имам доверен човек, в чиято 

близост без ограничения се чувствам добре”, „С някои приятели/ близки мога да бъда 

съвсем да се отпусна”, „Имам доверен човек, в чиято близост без ограничения се чувствам 

добре”. 

Вторият втората скала отразява т.нар инструментална подкрепа и съдържа 

твърдения, свързани с  практическата или инструментална помощ и усещането за 

                                                           
 

42
 Martin, R. A. (1996). The Situational Humor Response Questionnaire (SHRQ) and Coping Humor      Scale (CHS): A 

decade of research findings. Humor: International Journal of Humor Research, 9,      251-272. 
Martin, R. A., & Lefcourt, H. M. (1983). Sense of humor as a moderator of the relation between      stressors and 
moods. Journal of Social and Personality Psychology, 45, 1313-1324. 
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сигурност  като  ”При нужда мога без проблеми да взема нещо назаем от приятели или 

съседи”, ”Има хора, които ме възприемат без ограничения, такъв/такава какъвто съм”,  

”Без проблеми намирамнякой, който да се грижи за жилището ми (например за цветята, 

домашните животни, пощата, когато отсъствам за по-дълго)”. 

 

 

3.3 Обект на изследване 
 

3.3.1 Описание на извадката 

В изследването участват 165 респондента, които са 

попълнили онлайн въпросник или въпросник на 

хартиен носител. От тях 73 (45%) са жени, а  89 (55%) са 

мъже. Извадката се състои предимно от хора на възраст 

между 20 и 24 години (43%) и между 25 и 30 (32%). 14% 

от респондентите са на възраст от 31 до 40 години, а 

тези под 20 и над 40 години са най-малко – по 8%. 

Най-голям дял сред анкетираните имат 

работещите – 50%, след това студентите – 37%. 

Безработните са едва 6%, самонаетите лица – 4%.  

Общо 90 (56%) от всички анкетирани имат висше 

образование, като бакалаврите и магистрите са точно по 

равно – 28%. Със средно образование са 68 човека (21%), има също и трима респондента 

със степен Доктор. 

В професионално отношение сред анкетираните има 

сравнително голямо разнообразие. Най-много сред тях са 

хората от ИТ сектора  - 20% и обслужващия персонал 21%. 

Останалите професии  - HR,  дизайнери, актьори, работещи в 

сферата на икономиката, маркетинга и други заемат по 3 до 

6 процента от общия дял. 20% от респондентите са 

неработещи (което може би се дължи на големия брой 

студенти сред тях). 

Що се отнася до материалното положение, 66% от 

анкетираните определят своето положение като „нормално”, 

20% като „трудно” и 15% като „много добро”. 2% споделят, че 

Фигура 1 Полово разпределение на 
извадката 

Фигура 2 Разпределение по 
заетост 
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„едва свързват двата края”. 

По-голямата част от респондентите са несемейни – 124 човека (77%), а останалите 

23% са семейни.  

Разглеждайки трудовия стаж, можем да кажем, че се срещат приблизително еднакъв 

брой респонденти от различните категории. 25% от тях имат трудов стаж между 0 и 1 

година; 22% - от 2 до 3 години; 21% - от 6 до 10 години и 20% са със стаж над 10 години. 

Най-малък е броят на хората със стаж между 4 и 5 години – 12%. 
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3.3.2 ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Фигура 3 Разпределение по образование 

 

Фигура 4 Разпределение по  професия 

 

Фигура 5 Разпределение по възраст 
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Фигура 6 Разпределение по материално положение 

 

Фигура 7 Разпределение по семеен статус 

 

  

Фигура 8 Разпределение по трудов стаж 



 

56 
 

3.4 Дисперсионен анализ 
 

3.4.1 ВЪЗРАСТ 

 

Както се вижда, най-висока стойност по скалата "Въздържане" показват респонденти 

на възраст над 41 год. Най-ниска стойност показват респонденти до 19 годишна възраст. 

Следователно с повишаване на възрастта нараства вероятността от въздържане от 

действия за справяне с проблемите. 

Таблица 2 Дисперсионен анализ на статистически значимите разлики 

 

  

 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

СОРЕ скала: 

ВЪЗДЪРЖАНЕ 

до 19 год 9 11,8889 2,61937 ,87312 

20-24 год 68 13,7206 2,41170 ,29246 

25-30 год 49 13,1633 1,96158 ,28023 

31-40 год 23 13,3478 2,56920 ,53572 

над 41 год 8 15,5000 2,00000 ,70711 

Общ брой 157 13,4777 2,35771 ,18817 
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Данните от дисперсионния анализ, че респондентите на възраст до 19 год. са най-малко 

склонни да приемат проблемите в живота си. В най-голяма степен това правят хората над 41 год. 

 

Таблица 3  Дисперсионен анализ на скалите със статистически значима разлика 

 N 

Mea

n 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

COPE скала: Приемане до 19 год 9 9,7778 3,23179 1,07726 

20-24 год 68 13,1618 3,65942 ,44377 

25-30 год 51 13,3137 2,92226 ,40920 

31-40 год 23 13,3043 3,33623 ,69565 

над 41 год 8 15,5000 2,44949 ,86603 

Общ брой 1

59 

13,1

572 

3,41541 ,27086 

По скалата „Агресивен стил хумор” най-ниски стойности се срещат при респонденти между 

20 и 24 год., а най-високи – при хората над 41 год. Тези данни показват, че с нарастването на 

възрастта се увеличава вероятността човек да използва хумор, за да унижи някого. 

Таблица 4  Дисперсионен анализ на скалите със статистически значима разлика 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Въпросник за стиловете 

хумор: Агресивен  стил хумор до 19 год 

9 20,2222 4,20648 1,40216 

  20-24 год 67 19,9254 4,16447 ,50877 

  25-30 год 51 21,9412 4,66653 ,65344 

  31-40 год 22 22,1364 4,18950 ,89321 

  над 41 год 8 24,0000 3,20713 1,13389 

  
Общ 

брой 

157 21,11

46 

4,415

83 

,3524

2 
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3.4.2 ПОЛ 

Стойностите по скалата „Търсене на Емоционална подкрепа” са по-ниски при 

респондентите от мъжки пол. Това показва, че мъжете търсят по-малко съчувствие и 

емоционална подкрепа по отношение на проблемите си. 

 

Таблица 5  Дисперсионен анализ на скалите със статистически значима разлика 

 

Респондентите от женски пол показват по-високи стойности по скалата „Фокусиране 

върху емоциите и изразяването им”. Следователно жените са по-склонни да се фокусират 

върху емоциите си и да ги изразяват. 

 

Таблица 6  Дисперсионен анализ на скалите със статистически значима разлика 

 

Макар и с малка разлика, стойностите по скалата „Психическа дезангажираност” са 

по-високи при респондентите от женски пол. Това показва, че при жените е по-силна 

тенденцията да отвличат вниманието си от целта и да се разсейват с други дейности. 

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

COPE скала: Търсене на Емоционална 

подкрепа 

Мъж 89 12,9888 4,37320 ,46356 

Жена 73 15,1781 3,84542 ,45007 

Общ 

брой 

162 13,9753 4,27320 ,33573 

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

COPE скала: Фокусиране върху 

емоциите и изразяването им 

Мъж 89 11,2697 3,68277 ,39037 

Жена 73 13,1507 3,33613 ,39046 

Общ брой 162 12,1173 3,64306 ,28623 



 

59 
 

Таблица 7 Дисперсионен анализ на скалите със статистически значима разлика 

 

 

 

3.4.3 ЗАЕТОСТ 

Стойностите по скалата „Сближаващ стил хумор” са най-високи при студентите и 

работещите, а най-ниски са при безработните. Тези данни показват, че студентите и 

работещите са най-склонни да използват хумор за разсейване на социалното напрежение. 

Таблица 8 Дисперсионен анализ на скалите със статистически значима разлика 

 

Както се вижда, безработните и собствениците на фирми имат най-високи стойности 

по скалата „Агресивен стил хумор”. Най-ниски те са при студентите. Следователно 

последните са най-малко склонни да използват агресивен хумор, т.е да използват хумор с 

цел унижаване на някого.  

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

COPE скала: Психическа 

дезангажираност 

Мъж 88 10,5114 3,25539 ,34703 

Жена 73 11,5890 3,20952 ,37565 

Общ брой 161 11,0000 3,26917 ,25765 

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

Въпросник за стиловете 

хумор: Сближаващ стил 

хумор 

Студент 59 20,3051 3,09758 ,40327 

Работещ 82 19,7805 3,52775 ,38958 

Безработен 10 16,4000 3,16930 1,00222 

Самонает 6 19,1667 2,48328 1,01379 

Собственик на 

фирма 

5 18,4000 3,57771 1,60000 

Общ брой 162 19,6975 3,41551 ,26835 
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Таблица 9 Дисперсионен анализ на скалите със статистически значима разлика 

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

Въпросник за 

стиловете хумор: 

Агресивен стил хумор 

Студент 59 20,0000 4,75974 ,61967 

Работещ 81 21,5062 4,12651 ,45850 

Безработен 10 23,4000 4,37671 1,38404 

Самонает 6 22,0000 3,74166 1,52753 

Собственик на 

фирма 

5 24,0000 2,54951 1,14018 

Общ брой 161 21,1677 4,42187 ,34849 

 

Най-високи стойности по скалата „Емоционална подкрепа” се наблюдават при 

собствениците на фирми и студентите, а най-ниски – при самонаетите лица. Това означава, 

че собствениците на фирми и студентите получават в най-голяма степен съчувствие и 

емоционална подкрепа. 

 

Таблица 10 Дисперсионен анализ на скалите със статистически значима разлика 

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

Емоционална 

подкрепа 

Студент 59 31,2712 6,25832 ,81476 

Работещ 82 30,8415 5,60747 ,61924 

Безработен 10 27,5000 7,45729 2,35820 

Самонает 6 23,8333 10,49603 4,28499 

Собственик на 

фирма 

5 31,8000 3,27109 1,46287 

Общ брой 162 30,5617 6,26629 ,49233 
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3.4.4 ОБРАЗОВАНИЕ 

 

По скалата „Активно справяне” най-високи са стойностите при респондентите със 

Средно образование и тези със степен Доктор. Най-ниски са стойностите при Бакалаврите.  

Следователно респондентите със степен Бакалавър са склонни в най-малка степен да 

предприемат действия и да полагат усилия за премахване на сресовия фактор, за разлика 

от тези със Средно образовние и Докторите. 

Таблица 11 Дисперсионен анализ на скалите със статистически значима разлика 

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

COPE скала: Активно 

справяне 

Средно 68 17,1324 2,4732 ,29992 

Бакалавър 45 15,8444 2,6880 ,40070 

Магистър 46 16,1522 2,3378 ,34469 

Доктор 3 16,6667 1,5275 ,88192 

Общ брой 162 16,4877 2,52991 ,19877 

 

Респондендите със Средно образование показват най-ниски стойности по скалата 

„Агресивен хумор”, следователно при тях е най-малка вероятността да използват хумор, за 

да унижат някого. Най-високи са стойностите при респонденти със степен Доктор.  

Таблица 12  Дисперсионен анализ на скалите със статистически значима разлика 

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

Въпросник за стиловете 

хумор: Агресивен стил 

хумор 

Средно 67 20,0299 4,4448 ,54302 

Бакалавър 44 21,8409 4,6852 ,70632 

Магистър 46 21,9130 3,7879 ,55849 

Доктор 3 24,3333 5,6862 3,28295 

Общ брой 160 21,1500 4,43003 ,35022 
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3.4.5 ТРУДОВ СТАЖ 

По скалата „Агресивен стил хумор” най-високи са стойностите на хора с трудов стаж 

между 6 и 10 години, и над 10 години. Най-ниски са сред хората с трудов стаж от 0 до 1 

година. 

Таблица 13  Дисперсионен анализ на скалите със статистически значима разлика 

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

ВСХ:Агресивен стил 

хумор 

0-1 год. 38 19,6316 4,50478 ,73077 

2-3 год. 33 20,0000 3,92110 ,68258 

4-5 год. 17 19,5294 4,95123 1,20085 

6-10 год. 32 23,1875 4,01158 ,70915 

над 10 год.  30 22,6333 3,96957 ,72474 

Общ брой 150 21,0600 4,46046 ,36420 

 

3.4.6 МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ 

По отношение на материалното положение, респондентите, които споделят, че „едва 

свързват двата края” имат най-високи стойности по скалата „Употреба на алкохол и 

наркотици”. Това показва, че те са най-склонни да преминат към употреба на алкохол или 

други наркотици, за да се откъснат от стресовия фактор. Най-ниски стойности по тази скала 

се наблюдават при хората в „нормално” и „трудно” материално положение.  

Таблица 14 Дисперсионен анализ на скалите със статистически значима разлика 

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

COPE скала: Употреба на 

алкохол и наркотици 

Много добро 20 1,7000 1,38031 ,30865 

Нормално 107 1,3925 ,78617 ,07600 

Трудно 32 1,5625 1,01401 ,17925 

Едва 

свързвам 

двата края 

4 2,7500 2,06155 1,03078 

Общ брой 163 1,4969 ,97736 ,07655 
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Най-високи стойности по скалата „Инструменатална подкрепа” показват 

респонденти в „нормално” материално положение, а най-ниски – тези, които „едва 

свързват двата края”. Следователно хората в нормално материално положение най-лесно 

намират инструментална подкрепа. 

Таблица 15 Дисперсионен анализ на скалите със статистически значима разлика 

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

Инструментална 

подкрепа 

Много 

добро 

20 26,2500 7,31167 1,63494 

Нормално 107 29,6262 4,56716 ,44152 

Трудно 32 27,2813 6,24879 1,10464 

Едва 

свързвам 

двата края 

4 23,7500 11,75798 5,87899 

Общ брой 163 28,6074 5,67911 ,44482 

Респондентите в „нормално” материално положение имат най-високи стойности по 

скалата „Емоционална подкрепа”, а  най-ниски -  тези, които „едва свързват двата края”. 

Това показва, че хората в нормално материално положение в най-голяма степен 

получават емоционална подкрепа.  

Таблица 16 Дисперсионен анализ на скалите със статистически значима разлика 

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

Емоционална 

подкрепа 

Много добро 20 29,4000 8,33761 1,86435 

Нормално 106 31,6981 4,92065 ,47794 

Трудно 32 28,1563 7,19816 1,27247 

Едва 

свързвам 

двата края 

4 25,5000 11,56143 5,78072 

Общ брой 162 30,5617 6,26629 ,49233 
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3.5 Корелационен анализ 
 

След направен корелационен анализ се установиха няколко интересни от изследователска 

гледна точка зависимости, на които ще се обърне съответното внимание. Към всяка от отличените 

зависимости е приложена таблица за сравнение на данните. Авторът е направил съответните 

изводи или е дал своята оценка и предположения за интерпретация на тези данни. 

3.5.1 Количество на социалната подкрепа 

От приложената таблица  1 се вижда, че към айтема „Количество на социалната подкрепа“ 

съществуват три средни по сила полжителни корелации и една слаба отрицателна корелация. 

Стойностите 0,416, 0, 527 и 0,339 показват положителната корелация с айтемите от същата 

скала за Инструментална подкрепа, Емоционална подкрепа и индикатор за удовлетвореност от 

подкрепата. Изводът е, че респондентите, които заявяват високо количество на социалната 

подкрепа (посочват по-висок брой хора, които ги подкрепят в нужда) съответно получават както 

инструментална подкрепа (чисто практическа помощ), така и емоционална подкрепа. С други думи 

колкото повече хора има, на които могат да разчитат, толкова по-удовлетворени ще бъдат от 

социалната подкрепа. Тъй като скалата за социална подкрепа, сама по себе си, не е цел на 

текущото изследване, по нататък ще обърнем внимание на взаимодействието й със съответните 

стилове хумор. 

Отрицателната стойност „-0,161“ показва слаба по сила отрицателна корелация на 

Индикатора за количествена подкрепа със самоунижаващ стил хумор. Изводът е, че колкото 

повече хора подкрепят респондентите, толкова по-малко използват хумор, с който да принизяват 

себе си.  

Съществува възможност хората с по-силна социална подкрепа да се чувстват по-защитени и 

удовлетворени, ето защо да смятат себе си за по-ценни и заслужаващи уважение. Съществува и 

обратната възможност, самоунижението да води към по-малко социална подкрепа. И двете 

възможности, ако се окажат верни, ще подчертаят необходимостта от добронамерен хумор и 

висока самооценка за доброто приемане на индивида в социалната среда. Не бива да пропускаме, 

че тази корелация е твърде слаба за категорични изводи. 

Таблица 17 Количество на социалната подкрепа 

    
Инструментал

на подкрепа 
Емоциона

лна подкрепа 

Удовлетвор
еност от 
социалната 
подкрепа 

ВСХ_Самоуниж
аващ стил 

Индик
атор за 
количество на 
подкрепата 

Pears
on 
Correlation 

,416** ,527** ,339** -,161* 

  Sig. 
(2-tailed) 

,000 ,000 ,000 ,040 

  N 164 163 158 163 
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3.5.2 Инструментална подкрепа 

Що се отнася до инструменталната подкрепа, наблюдава се особено силна положителна 

корелация (0,769) с емоционалната подкрепа. Това означава, че колкото повече инструментална 

подкрепа получаваме (да принадлежим към приятелски кръг от хора, които ни помагат в нужда и с 

които общуваме с радост) то толкова по-удовлетворени се чувстваме по отношение на 

емоционалната си подкрепа. 

Средна по сила положителна корелация (0,408) е налична между инструменталната 

подкрепа и сближаващия стил хумор. Колкото повече използваме хумор за сближаване 

(добронамерено, ненаскърбяващо, позитивно), ще се радваме на толкова повече инструментална 

социална подкрепа.  

Същата корелация, но в съвсем слаба степен, срещаме между инструменталната подкрепа и 

себеутвърждаващия стил хумор. Колкото повече използваме хумор за да затвърдим своите 

положителни възгледи върху живота и да приемаме с лекота ситуациите, толкова повече ще се 

радваме на социална подкрепа.  

Отново, отрицателна слаба корелация с агресивния стил хумор подсказва, че колкото 

повече сме склонни да унижаваме и да се подиграваме, толкова по-малко социална подкрепа ще 

получим. 

Таблица 18 Корелационен анализ: Инструментална подкрепа и останалите скали (показани са само статистически 
значимите разлики) 

    
Инд

икатор за 
количество 
на 
подкрепата 

Емо
ционална 
подкрепа 

Инд
икатор за 
качество 
на 
социалнат
а подкрепа 

Въп
росник за 
стиловете 
хумор: 

сближаващ 
стил хумор 

ВСХ
: 
себеутвър
ждаващ 
стил хумор 

ВСХ
:агресивен 
стил хумор 

Инстру
ментална 
подкрепа 

P
earson 
Correlati
on 

,416
** 

,769
** 

,413
** 

,408
** 

,262
** 

-
,155* 

  Si
g. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,050 

 

3.5.3 Емоционална подкрепа 

Същите зависимости наблюдаваме при наличието на емоционална подкрепа. Колкото 

повече сближаващ и себеутвърждаващ хумор използваме, толкова по-силно ще чувстваме 

емоционална подкрепа от околните (ще бъдем изслушвани, без страх ще споделяме своите 

емоции и преживявания). 

Интересно, от изследователска гледна точка, е липсата на значима корелация между 

удовлетвореността от социалната подкрепа и стиловете хумор. Изглежда, че хуморът, който 



 

66 
 

използваме влияе силно върху количеството на нашия подкрепящ социален кръг, но не и върху 

това доколко сме удовлетворени от тази подкрепа. 

Таблица 19 Корелационен анализ: Емоционална подкрепа (показани са само статистически значимите разлики) 

    

Инд
икатор за 
количество 
на 
подкрепата 

Инст
рументалн
а подкрепа 

Емо
ционална 
подкрепа 

Инд
икатор за 
качество 
на 
социалнат
а подкрепа 

ВСХ
: 
сближаващ 
стил хумор 

ВСХ
: 
себеутвър
ждаващ 
стил хумор 

Емо
ционална 
подкрепа 

Pear
son 
Correlation 

,527
** 

,769
** 

 

,507
** 

,427
** 

,219
** 

  Sig. 
(2-tailed) 

,000 ,000 

 

,000 ,000 ,005 

 

3.5.4 Агресивен стил хумор 

Корелационните данни за агресивния стил хумор, показват, че респондентите, които го 

прилагат имат по-висока склонност да прилагат въздържане. Авторът допуска, че хората, които се 

въздържат от решаване на своите проблеми и справяне със ситуации (посредством пасивност, 

отказ от предприемане на действие), са по-склонни да унижават. Може би по този начин (според 

теорията за унижаващия хумор), се опитват да прикрият (или да компенсират) безсилието си да се 

справят със сътуацията. Този анализ, за жалост е твърде спекулативен от една страна поради 

невъзможността да се проследи причинно-следствената връзка, а от друга, поради слбата 

корелация (0,248). 

Интересна зависимост наблюдаваме между агресивния стил хумор и фокусирането върху 

емоциите и тяхното изразяване. Слабата положителна корелация може да означава, че 

посредством агресивни шеги и оскърбяващи коментари човек вентилира своите емоции. Това се 

вписва точно в теорията за хумора като облегчение на стреса и емоциите (Relief theory). Връзката 

тук отново е твърде слаба за категорични заключения. 

Таблица 20 Корелационен анализ: Агресивен стил хумор (показани са само статистически значимите разлики) 

 
ВСХ: 

себеутвърждаващ стил 
хумор 

СОРЕ 
въздържане 

СОРЕ 
фокусиране върху 
емоциите и 
изразяването им 

ВСХ:агресивен 
стил хумор 

Pearson 
Correlation 

-,208 ,248 ,219 

Sig. (2-
tailed) 

,008 ,002 ,005 

N 160 159 161 
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3.5.5 Сближаващ стил хумор 

Що се отнася до сближаващия стил хумор, наблюдаваме няколко очаквани зависимости. 

 Положителни корелации със СОРЕ скалите „Активно справяне“ (0,337), „Планиране“ (0,291) 

и „Подтискане на конкуриращи се активности“ (0,178) показват, че сближаващият стил хумор 

присъства у хората, които се отдават активно и систематично на справянето с проблемите и 

стресовите си преживявания. 

 Слаби положителни корелации със СОРЕ скалите за търсене на емоционална и 

инструментална подкрепа показват, че хората у които присъства този стил хумор са по-склонни 

активно да търсят съдействие за справяне с трудните ситуации. Може би хуморът е един от 

начините за намиране на такава подкрепа. 

 Средна по сила положителна корелация се наблюдава и със скалата СОРЕ „Позитивно 

преосмисляне и развитие“, което подчертава положителната нагласа към решаването на 

проблемите. 

 Слаба отрицателна корелация псисъства и със скалата „СОРЕ употреба на наркотици и 

алкохол“. Един хумористичен извод, в духа на настящата тема, би могъл да предложи 

сближаващия хумор като алтернатива на алкохола, за справяне със стреса и социалните несгоди. 

Слаби отрицателни корелации се наблюдават със скалите СОРЕ „Отричане“ и „Поведенческа 

дезангажираност“. Това е интересен факт, за който липсва обяснение. 

Таблица 21 Корелационен анализ: Сближаващ стил хумор (показани са само статистически значимите разлики) 

 

C
OPE_акти
вно 
справяне 
с 
проблема 

CO
PE_планира
не 

COP
E_подтискан
е на 
конкуриращи 
се 
активности 

С
ОРЕ 
търсене на 
инструмент
ална 
подкрепа 

С
ОРЕ 
търсене 
на 
емоцион
ална 
подкрепа 

С
ОРЕ 
позитивно 
преосмис
ляне и 
развитие 

С
ОРЕ 
отрич
ане 

СО
РЕ 
поведенчес
ка 
дезангажир
аност 

С
ОРЕ 
употре
ба на 
алкохо
л и 
наркот
ици 

В
СХ: 
сближа
ващ 
стил 
хумор 

P
earson 
Correla
tion 

,3
37 

,291 ,178 ,28
5 

,
281 

,
334 

-
,177 

-
,260 

-
,245 

S
ig. (2-
tailed) 

,0
00 

,000 ,024 ,00
0 

,
000 

,
000 

,
024 

,00
1 

,
002 

N 1
63 

163 162 16
0 

1
63 

1
62 

1
61 

159 1
63 

 

3.5.6 Себеутвърждаващ стил хумор 

Себеутвърждаващият стил хумор корелира с останалите скали по няколко очаквани начина, 

на които авторът ще обърне внимание. След това ще бъдат посочени по-малко очакваните 

корелации. 

 Слаба полжителна корелация със скалата за активно справяне и средни по сила 

положителни корелации със скалите на СОРЕ „Подтискане на конкуриращи се активности“ и 

„Позитивно преосмисляне и развитие“ 
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 Слаби отрицателни корелации със скалата „Поведенческа дезангажираност“, показваща че 

хората, които са доволни от себе си и избират да се фокусират върху решенията на проблемите си 

без да отлагат, прилагат повече себеутвърждаващ хумор. 

Няколкото интересни зависимости, които наблюдваме, са съответно: 

 Слаба положителна корелация със скалата „Въздържане“. Тази зависимост намеква, че 

респондентите с висок себеутвърждаващ стил хумор показват висока степен на въздържане от 

действие и пасивност за решаване на проблемите си. Тъй като корелацията е слаба (0,198), 

категорични изводи са невъзможни. Една от хипотезите на автора е, че хората с високо мнение за 

себе си, които имат изцяло положителен възглед върху ситуацията, уверени са в положителния 

изход, всъщност не смятат за нужно да действат активно. Може би прилагат убеждението, че 

нещата ще се подредят добре от самосебе си, ето защо се въздържат от действие. 

 Слаба отрицателна корелация със скалата „Фокусиране върху емоциите и тяхното 

изразяване“ показва, че респондентите с високи стойности на себеутвърждаващ хумор нямат 

нужда да изразяват емоциите си и да вентилират напрежението си. Една от възможните хипотези 

е, че хората с висока самооценка, прилагащи себеутвърждаващ стил хумор, не смятат че имат 

нужда да вентилират стреса си. И по-интересното, може би не смятат, че преживяват толкова 

голям стрес. 

 

Таблица 22 Крелационен анализ: Себеутвърждаващ стил хумор (показани са само статистически значимите разлики) 

 
В

СХ:агресив
ен стил 
хумор 

В
СХ: 
сближава
щ стил 
хумор 

C
OPE_актив
но 
справяне с 
проблема 

C
OPE_подт
искане на 
конкурира
щи се 
активности 

С
ОРЕ 
въздържан
е 

С
ОРЕ 
позитивно 
преосмисл
яне и 
развитие 

С
ОРЕ 
фокусиран
е върху 
емоциите и 
изразяване
то им 

С
ОРЕ 
поведенче
ска 
дезангажи
раност 

ВС
Х: 
себеутвър
ждаващ 
стил хумор 

P
earso
n 
Correl
ation 

-
,208 

,3
81 

,2
08 

,3
60 

,1
98 

,4
24 

-
,187 

-
,175 

S
ig. (2-
tailed) 

,0
08 

,0
00 

,0
08 

,0
00 

,0
13 

,0
00 

,0
18 

,0
28 

N 1
60 

1
62 

1
61 

1
60 

1
59 

1
60 

1
61 

1
57 
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3.5.7 Самоунижаващ стил хумор 

Корелациите на самоунижаващия стил хумор с останалите скали, показват следните 

очаквани зависимости: 

 Слаба отрицателна корелация със скала „Активно справяне с проблемите“. Хипотезата е, че 

който не се справя с проблемите си използва хумор, за да се унижава и по този начин да „се окаже 

прав“ в собствената си преценка за себе си. 

 Слаби положителни корелации със скалите „Фокусиране върху емоциите и тяхното 

изразяване“, „Отричане“, „Поведенческа дезангажираност“, „Психологическа дезангажираност“, 

показват ясното взаимоотношение между хумора (като отражение на самооценката) и 

поведението спрямо проблемите.  

Таблица 23 Корелационен анализ: Самоунижаващ хумор (показани са само статистически значимите разлики) 

  
COPE_

активно 
справяне с 
проблема 

СОРЕ 
фокусиране 
върху 
емоциите и 
изразяването 
им 

СОРЕ 
отричане 

СОРЕ 
поведенческа 
дезангажиран
ост 

СОРЕ 
психическа 
дезангажиран
ост 

ВСХ: 
смоунижава
щ стил хумор 

Pe
arson 
Correlatio
n 

-,232 ,160 ,166 ,237 ,160 

Sig. 
(2-tailed) 

,003 ,042 ,035 ,003 ,043 

N 162 162 161 158 161 

 

3.5.8 Скала за хумор за справяне (Coping humor scale) 
Таблица 24 Корелационен анализ: Скала за хумор за справяне с проблеми (показани са само статистически значимите 
разлики) 

 Инструмен

тална социална 

подкрепа 

Емоцио

нална 

социална 

подкрепа 

Удовлетво

реност от 

социалната 

подкрепа 

Индика

тор за 

количеството 

на социалната 

подкрепа 

Скала за 

хумор за 

справяне с 

проблеми 

Pearson 

Correlation 

,295
**
 ,388

**
 ,077 ,129 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,339 ,102 

N 161 160 155 161 

 
Корелационния анализ на Скала за хумор за справяне (Coping humor scale) със скалите за 

социална подкрепа, показва средна по сила положителна корелация със скалата за емоционална 

социална подкрепа и слаба положителна корелация със скалата за инструментална социална 

подкрепа. Предвид структурата на въпросника Coping humor scale (цялостен хумористичен поглед 
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върху живота, ситуациите и използване на хумор за справяне с житейските трудности) тези 

корелации са очаквани. Обяснението е, че положително настроените хора, които „не се взимат 

насериозно“ получават повече подкрепа и са по-добре приети в обществото. 

Интересно е да се отбележи, че не се наблюдава връзка между Coping humor scale и 

удовлетвореността от социалната подкрепа, както и нейното количество. Това може да означава, 

че респондентите с положителни и хумористични възгледи за живота не задължително са 

удовлетворени от подкрепата, която получават както и от броя хора, на които могат да разчитат. 
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Глава 4  

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 

Направените анализи в голяма степен потвърждават първоначалните хипотези относно 

хумора и справянето със стреса, както и социалната подкрепа. Могат да бъдат направени няколко 

основни извода: 

1. Безработицата и лошото материално положение корелират осезаемо с негативни 

психологически реакции. Агресивният хумор, ниската удовлетвореност от социална подкрепа, 

нефункционалните реакции към стресови ситуации се появяват по-често там където материалното 

положение е най-трудно и е наличие безработица и нисък образователен ценз. Ниски стойности 

на сближаващ хумор, емоционална и инструментална подкрепа също са характерни за 

безработните и лицата с нисък социален статус. 

2. С възрастта се увеличават както положителните реакции към стресови събития, така и 

склонностите за нефункционален хумор. 

3. С нарастване употребата на хумор за затвърждаване положителните възгледи върху 

живота и приемане с лекота ситуациите, нараства социална подкрепа. Обратното също е вярно – с 

нарастване употребата на нефункционални стилове хумор (агресивен, самоунижаващ), намалява 

социалната подкрепа, която получаваме. 

4. Хумористичният поглед върху живота и употребата на функционални стилове хумор са 

успешни стратегии за справяне със стрес, защото корелират положително с функционалните 

реакции. 

5. Възможно е високата самооценка да рефлектира върху себеутвърждаващия стил хумор, 

който да рефлектира положително върху възприятията за стресови ситуации. С повече 

себеутвърждаващ хумор може да се намали влиянието на стресовите ситуации върху психиката. 

6. Хуморът, който използваме, е отражение на самооценката ни. Това рефлектира върху 

стратегиите, които прилагаме за справяне със стреса, както и върху подкрепата, която получаваме. 

Следват няколко препоръки, с оглед на областта Трудова и организационна психология. 

7. Ако сте работодател: наемайте хора с положително чувство за хумор и ще имате по-голям 

шанс за подкрепящи вътреекипни взаимоотношения. 

8. Ако сте служител или безработен: работете върху проявата на чувството си за хумор и ще 

имате по-голям шанс да получите подкрепата, която ви е нужна, за да постигнете целите си. 

9. Ако приемем, че адекватните реакции на стреса и добрите социални взаимоотношения са 

предпоставка за социален и материален успех, то бъдещето принадлежи на организациите, в 

които се насърчава и култивира използването на подходящ стил хумор. 
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4.1 Заключителни думи и поглед към бъдещето 
 

В психологията е известен феноменът на проявата на вътрешното навън, както и 

отражението на външното – вътре в нас. В духа на този феномен, авторът смята, че е на прага на 

интересно откритие. С надеждата, че следните предложения ще бъдат приети като сериозни и 

пълни с положителен потенциал, въпреки наглед хумористичното им звучене, авторът обръща 

внимание на следното: 

Какво ако не безработицата и тежкото материално положение са причина за негативните, 

неуспешни хумористични реакции, а обратното? Може би е добра идея да обучаваме 

подрастващите както на инструментални и професионални умения, така и на социални умения и 

чувство за хумор. Авторът си позволява дързостта да предположи, че с изработване на подходяща 

система за обучение в добронамерен хумор, може драстично да се увеличи социалния и 

материален успех.  

Нужно е съвсем малко усилие за осезаема промяна във възприятието на околните. 

Прилагайки малко самоирония, добронамерени шеги и един хумористичен, положителен възглед 

върху живота и несгодите му, ще спечелим много приятели, подкрепа, а защо не и желаното 

работно място и мечтания социален статус.  

Още, хуморът е присъщ на високия интелект. Нека обърнем и тази парадигма, като 

предположим, че високият интелект може да се развива чрез хумор. 

Авторът завършва с надеждата, че още прецизни изследвания в областта на хумора ще 

доведат до по-пълно разбиране на този, все още непознат феномен. Нужна е единна теория, 

обясняваща възникването и осмислянето на хумора. От нея ще могат да се изведат препоръки и 

дидактични методики, които да улеснят разбирането и преподаването му.  

Според автора на настоящата разработка хуморът е възлова точка, свързваща социална 

психология, личностна психология, семантика, стрес и други области, които ежедневно се 

отразяват върху живота на хората. Ето защо е необходимо задълбочено изследване в тази област и 

авторът с удоволствие и ентусиазъм би взел участие в него. 
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