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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Според редица проучвания стресът оказва все по-голямо влияние, както на 

здравето, така и на работата ни. Прекарвайки голяма част от деня си на работното 

място, хората са подложени ежедневно на различни прояви на професионален стрес. 

Ако не се прилагат адекватни мерки за борба с това явление, стресът се натрупва и от 

временна (остра) форма преминава в хронична, допринасяйки за развитието на 

различни отрицателни промени в човешкото здраве. Доказана е ролята на стреса при 

възникване на болестни състояния като артериална хипертония, диабет, затлъстяване, 

депресия, проблеми със съня и имунен дефицит. 

Съществуват редица проучвания на влиянието на професионалната среда върху 

стреса, както и на връзката на отделните стресови фактори и професионалните 

заболявания. Изследванията на стреса в работна среда използват психологични и 

физиологични подходи, които имат за цел да оценят до каква степен са повлияни 

психиката и какви са физиоличните увреждания, ако има такива.  

Изясняването на механизмите на стреса доведе до увеличение на проучванията в 

тази област, но все още има редица професии, които не са изследвани или се знае малко 

за тях, както и редица рискови фактори, чието значение не е проучено. Такава  е 

професионалната среда на работещите в казино, за която има ограничена информация. 

Тя е динамична, включва сменен дневен и нощен режим на работа и крие специфични 

за тази сфера рискови фактори. Болшинството от научни изледвания, изучаващи тази 

среда на труда са насочени към изследване на клиентите. При работещите в казина 

съществуват изследвания разглеждащи рисковете за развитие на зависимост към 

хазарта при такива служители, както и влиянието на факторите на работната среда. В 

настоящия дисертационен труд разглеждаме нивата на професионален стрес сред 

казино служители на територията на България.  
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III. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Цел 

Целта на дисертационния труд е оценка и сравняване на рисковете за възникване 

на стрес в професионална среда при работещи в казина на посменна работа (дневна и 

нощна смяна) въз основа на данните за обективни и субективни измерители на стреса. 

Задачи 

1. Оценка на психологическата проява на стреса на работното място чрез 

измерване на възприетия стрес с Perceived Stress Scale; Cohen, Kamarck, 

Mermelstein. 

2. Определяне на хронотипа и нивата на стрес чрез Morningness-eveningness 

questionaaire (MEQ). 

3. Измерване на физиологичните промени в професионалната среда, чрез нивата на 

кортизол в слюнка. 

4. Определяне на относителния риск за развитие на стрес при отделните категории 

заети – мъже, жени, служители и управители.  

5. Мета-анализ на относителните рискове при отделните изучавани обекти и при 

отделните категории заети  – мъже, жени, служители и управители.  
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IV. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

 Проучванията на работещи в казина в реална работна среда са проведени в 18 

казина за цялата страна през периода 2016-2017 година (одобрение от Комисия по 

етика на научните изследвания – КЕНИМУС, МУ – София, становище № 4/02.04.2015 

г).  

Проучванията на психологическите прояви на стреса и хронотипа на 

изследваните лица са проведени чрез валидирани тестове за оценка на стреса и 

хронотипа, а физиологичните промени са изследвани, чрез анализ на нивата на 

кортизол в слюнка (частично финансиране от СМН, МУ София по Договор 19/ вх. 

номер 311/15.01.2015 г). Различията в нивата на стрес между отделните обекти, 

измерени чрез относителния риск са обработени чрез мета-анализ. 

4.1. Материали 

4.1.1. Характеристика на включените в изследването лица 

Подборът на лицата за включване в проучването е направен с помощта на следните 

критерии: 

Критерии за включване: 

 Работещи в казина поне половин година преди стартиране на проучванията; 

 Работещи на дневен и нощен сменен работен режим; 

 Съгласие на лицата за участие в проучването; 

 Клинично здрави лица от двата пола. 

 

Критерии за изключване: 

 Изключват се лица, които приемат лекарства към момента на изследването 

 Не се изследват лица в особено физиологично състояние – бременност, кърмене; 
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 Не са включени лица, които не са изпълнили указанията за режим преди вземане на 

пробите за физиологичните маркери. Лицата, включени в изследване на физиологичните 

промени бяха инструктирани да не приемат храна и алкохол един час преди изследването, 

да не са си мили зъбите и да не са пушили за същия период. 

 Общо във всички проучвания са обхванати 388 индивиди (221 жени и 167 мъже), 

като броят и характеристиките им се различават в отделните проучвания.  

4.2. Методи 

4.2.1. Метод за определяне на степен на възприет стрес 

Проучването е проведено с въпросник Perceived Stress Scale (PSS); Cohen, Kamarck, 

Mermelstein, чрез събиране на данни за нивата на възприет стрес индивидуално за всеки 

служител. На анкетираните лица (n=388) е предоставен български адаптиран вариант на 

въпросника с 10 въпроса на анкетната карта PSS10 (Карастоянов Г., Русинова – 

Христова А., 2000), като те индивидуално я попълват след приключване на работа. 

Приложената анкетна карта е избрана въз основа на литературни източници. 

Въпросникът за възприет стрес PSS10 е широко изполван в редица научни изследвания. 

Анкетата съдържа 6 позитивно и 4 негативно формулирани въпроса, които оценяват по 

пет степенна скала как респондента възприема случващото се в живота си през 

последния един месец. В зависимост от дадените отговори на поставените въпроси 

лицата се разделят в три групи според броя на получените точки, възрастовата група и 

пола – липса на стрес, умерено ниво на стрес и високо ниво на стрес. 

 

 Липса на стрес Умерено ниво Високо ниво 

 Мъже  Жени Мъже  Жени Мъже  Жени 

18 – 30 До 6 До 8 7 - 18 9 - 21 19 и повече 22 и повече 

31 – 45 До 5 До 7 6 -17 8 - 20 18 и повече 21 и повече 

46 – 55 До 5 До 7 6 -17 8 - 20 18 и повече 21 и повече 

56 – 64 До 4 До 6 5- 16 7 - 16 17 и повече 20 и повече 

 

Таблица 1. Категории на възприет стрес според резултатите от въпросника PSS10 
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4.2.2.Изследване на хронотипа на проучваните лица 

 

            Изследването на хронотипа е направено на същите 388 лица. Проучването е 

проведено чрез Morningness – eveningness questionnaire (MEQ) тест. Анкетирането е 

проведено чрез индивидуално попълване на отговорите в теста след приключване на 

работа.  

MEQ съдържа - 19 въпроси, измерва самонагласите за разпределяне на времето 

(приоритетно сутрин, обед или вечер), нагласите за извършване на трудови задължения, 

за сън и почивка. Част от въпросите са свързани и с начина на представянето на 

индивидите, оценен от тях самите, като продуктивност в различните часове на 

денонощението. Въз основа на дадените отговори е разработена скала, която при 

събиране на точките за отговорите формира следните значения на хронотипа на 

индивидите, според общия сбор на точките. 

 

16-30 31-41 42-58 59-69 70-86 

Определено 

вечерен тип 

Умерено 

вечерен тип 

Междинен Умерено 

сутрешен тип 

Определено 

сутрешен тип 

 

Таблица 2. Видове хронотип според резултата от въпросника MEQ 

 

4.2.3. Количествено определяне на кортизол в слюнка 

 

     Изследвани са общо 26 лица (11 мъже и 15 жени), работещи в казина в 

София. Взет е биологичнен материал слюнка, чрез инвдивидуални проби. Пробите са 

вземани в началото, средата и края на дневната и на нощната смяна. Всички включени в 

проучването са инструктирани да не приемат храни и напитки да не мият зъбите си поне 

половин час преди изследването. 

За целите на проучването е използвана нестимулирана слюнка за количествено 

определяне на кортизол чрез метода ELISA. Използвън е Cortisol Saliva ELISA тест, 

EUROIMMUN, Германия. Пробите са събрани чрез специализирани  лабораторни 
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съдове – саливети, Salivette (SARSTEDT). Всички събрани проби (слюнки) са 

центрофугирани на стайна температура, за 2 мин на 1000 х g в деня на отделяне на 

слюнката. Съхраняването на пробите до момента на анализа е извършено според 

препоръките на производителя – при – 80С
o
. Всички проби са изследвани в една 

работна серия за намаляване на междуаналитичната вариация. Референтните стойности 

на кортизол в слюнката са 0,2-4,4 ng/ml. 

В проучването слюнката бе предпочетена като биологична матрица поради 

следните обстоятелства: неинвазивен път за получаване; достатъчно количество; 

кортизолът в слюнката представлява активния свободен кортизол и следва денонощния 

ритъм на серумния кортизол и не бива повлиян от скоростта на продукция на слюнка в 

определен момент (Vincenzo, B., 2015).  

При общо 26 включени в проучването лица слюнка е събрана трикратно по 

време на дневната им  работна смяна, а на 11 от тях допълнително е събрана слюнка и 

по време на нощната им смяна.  

 

4.2.4. Епидемиологични методи за определяне на относителния риск  

 

Въз основа на проведените изследвания на хронитипа и степента на възприетия 

стрес е изчислен относителния риск при различните категории изследвани (мъже 

спрямо жени; служители спрямо мениджъри), както и при работещите в различните 

казина (n=18). 

 За всеки изследван показател е изградена 4 кръстна таблица по 

общоприетите правила за изчисления на риска, както следва: 

 

 Развили събитието Неразвили събитието 

Активна група (изложена) A B 

Пасивна група (неизложена) C D 

 

Таблица 3. Определяне на относителния риск 
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Относителният риск е изчислен по формулата: 

RR = ((a/(a+b)/(b/(c+d)) 

Относителният риск показва колко пъти вероятостта да се случи дадено събитие в 

активната група е по-голяма  от същата вероятност за пасивната група.  

При стойности на RR>1 вероятността да се случи дадено събитие в активната 

група е по-голяма от същата вероятност за пасивната група.  

 

4.2.5. Мета-анализ на риска 

 

          Мета-анализът е статистически метод за комбиниране на резултатите от 

независими еднотипни изследвания. Чрез него се постига обобщена оценка за 

ефективността на различни видове рискови фактори.  

     Комбинирани са резултатите от 2-та теста за оценка на нивото на  възприет 

стрес и на хронотипа при изследваната група. Валидността на мета-анализа се определя 

от репрезентативността на изследването, голямата извадка тествани лица и 

систематичния подход на събиране на данните.  

    Мета-анализът е проведен при спазване на следните етапи:  

1. Формулиране на изследователски въпроси 

2. Идентифициране на относителните рискове при проведените изследвания  

3. Оценяване на качеството на данните.  

4. Оценяване на размера на ефекта от индивидуалните изследвания чрез 

относителния риск.  

5. Комбиниране на резултатите и изграждане на графичен модел 
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4.2.6.Статистически методи 

 

         Към суровите данни за наблюдаваните индивиди – общите и категоризираните по 

пол и заемана длъжност, са изследвани с дескриптивна статистика и честотен анализ. За 

проверка на статистическа значимост на връзки и зависимости са приложени Хи-

квадрат метода и ранговия корелационен анализ. Сравнителният анализ за средните 

общи нива на кортизола и типа нервна система – общо и категоризирано – по пол и 

заемана длъжност, е направено с ANOVA и Kruskal Wallis test. За оценка на 

съгласуваността между субективния и обективния метод за оценка на нивото на стрес 

са използвани Mc Nemar test, Inter-rater agreement и kappa-коефициента. 

Статистическите анализи са извършени със статистическата програма MedCalc версия 

16.4.3. 
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V. РЕЗУЛТАТИ 

5. 1. Резултати от измерване на възприетия стрес с Perceived Stress Scale; Cohen, 

Kamarck, Mermelstein. 

 

В този раздел са обсъдени резултатите от измерването на възприетия стрес при 

изследваните индивиди. Основните изследователски въпроси са насочени към това 

какво е нивото на възприет стрес, има ли полови и длъжностни различия в нивата на 

възприет стрес, както и такива между работещите в отделните обекти. 

Методиката Perceived Stress Scale; Cohen, Kamarck, Mermelstein определя три нива 

на възприет стрес – липса на стрес, умерено ниво и високо ниво.  

В таблица 4 са представени данните от изследваните лица, общо и разпределени 

по пол.  

Общото ниво на възприет стрес варира в доста широки граници, като средната 

стойност и медианата на данните за нивото на възприет стрес свидетелстват за умерено 

ниво на стрес.  

Визуалното сравнение на средните нива на възприет стрес при жените и мъжете 

не показва статистически значими разлики, но при жените средната стойност за нивото 

на възприет стрес е по-висока.  

 

  Общо Мъже Жени 

№ 388 167 221 

Най-ниска стойност 3,00  4,00 3,00 

Най-висока 

стойност 34,00  33,00 34,00 

Средна (95% CI) 16,50 (15,92-17,07)  15,05(14,16-15,93) 17,59 (16,86-18,33) 

Медиана (95% CI)  16,00 (15,00-17,00)  15,00(13,00-15,00) 17,00 (16,00-19,00) 

 

Таблица 4. Описателна статистика за нивата на възприетия стрес според пола на 

изследваните лица. 
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Хистограмата с разпределението на анкетираните по нива на възприет стрес показва, че 

тя следва кривата на нормалното разпределение – фигура 1. 

 

 

Фигура 1. Разпределение на анкетираните по нива на възприет стрес 
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Отговорите на мъжете са по-хомогенни, а при жените стойностите на възприет 

стрес са по-високи – Фигура 2 и 3.  

Сравнението на средните общи нива за възприетия стрес  в групата на жените и 

мъжете, с тестовете ANOVA и Kruskall Wallis установи, че между тях е налице 

статистически значима разлика – Таблица 5.   

 

Статистически метод P 

ANOVA P<0.01 

Kruskall Wallis P=0.000010 

   

Таблица 5. Резултати от изследването на различието между средните нива на възприет 

стрес при мъжете и жените 

Таблица 6 представя резултатите от проведена описателна статистика за нивата на 

възприет стрес на анкетираните управители и служители на казина. От представените в 

нея данни се вижда, че: 

 Управителите имат малко по-високи начални стойности, но максималните нива 

са сходни.  

 Средната стойност и медианата за нивото на възприет стрес при управителите са 

по-високи от тези на служителите. 

 

  Общо Служител Управител 

№ 388 357 31 

Най-ниска 

стойност 3,00 3,00 9,00 

Най-висока 

стойност 34,00 34,00 33,00 

Средна (95% CI) 16,50 (15,92-17,07) 16,24 (15,64-16,83) 19,48 (17,43-21,53) 

Медиана (95% CI)  16,00 (15,00-17,00) 16,00 (15,00-16,00) 18,00 (16,58-20,82) 

 

Таблица 6. Описателна статистика за нивата на възприет стрес при изследваните лица 

според длъжността им 
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На фигури 4 и 5 са представени разпределенията на нивата на възприет стрес при 

управителите и при служителите от казината. 

 

И двете разпределения са близки до нормалното разпределение. Сравняването на 

различията в средните нива на стрес за групите на управителите и служителите с теста 

ANOVA установи, че e налице статистически значима разлика между тях (р=0.03).  

На фигура 6 е представено графичното представяне на сравнението на средните 

нива на възприет стрес за групите на управителите и служителите в казина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 6. Графично представяне на средните нива на стрес при управители и 

служители 

Фигура 4. Нива на възприет стрес 

сред анкетираните служители 

 

Фигура 5. Нива на възприет стрес 

сред анкетираните управители 
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Различия в средните нива на възприет стрес се наблюдават при отделните 

изследвани обекти. Най-високи са те в обект 5, следван от обект 16,15 и 3. – Фигура 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 7. Средни нива и вариации на данните за възприет стрес в различните 

изследвани обекти 

 

   В резултат от направените в този раздел проучвания, можем да отговорим на 

поставените в началото изследователски въпроси по следния начин.  

 Изследването чрез Perceived Stress Scale позволява да се измерят и 

оценят различията между нивата на възприет стрес за различните 

категории служители.  

 Ние установихме че средното ниво на стрес при жените е по-

високо от това при мъжете, а средното ниво на стрес при управителите е 

по-високо от това при служителите. Установихме също така, че има 

различия в нивата на възприет стрес между отделните обекти.  

 В някои обекти нивата на стрес са по-високи, а в други обекти са 

по-големи вариациите в нивата на стреса около стредната стойност на 

същия.    
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         Извършено е сравняване на рисковете за развиване на високо ниво на стрес/с 

код“1“/ в групите на работещите в казината жени и мъже. Установено е, че за 

работещите в казината жени, риска от развиване на високо ниво на стрес на ниво 

извадка е 3,74 пъти по-голям от същия риск при мъжете. На генерално ниво този риск 

/RR или Relative risk / е статистически значим /p<0,0001/ и с доверителна вероятност 

95% ще варира от 2,42 до 5,79.  Това означава, че на генерално ниво, за работещите в 

казината жени, риска от развиване на високо ниво на стрес ще е от 2,42 до 5,79  пъти 

по-голям от същия риск при мъжете. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7. Оценка на относителния риск за развитие на стрес в групата на 

жените, спрямо риска за същото в групата на мъжете  

 

Проведено е мета-аналитично проучване, чиято цел е да се сравнят рисковете за 

развиване на високо ниво на стрес в групите на работещите в казината мъже и жени, 

както на ниво отделно казино, така и общо за всички казина у нас. Получените 

обобщени резултати потвърждават получените вече резултати - за работещите в 

казината жени, риска от развиване на високо ниво на стрес на ниво извадка е 3,3 пъти 

по-голям от същия риск при мъжете. На генерално ниво този риск /RR или Relative risk/ 

е статистически значим /p<0,001/ и с  вероятност 95% ще варира от 2,18 до 5,00.  Това 

означава, че на генерално ниво, за работещите в казината жени, риска от развиване на 

високо ниво на стрес ще е от 2,18 до 5,00 пъти по-голям от същия риск при мъжете. На 

ниво отделно казино RR варира от 1 до 9, но тук резултатите не са статистически 

значими, поради малкия обем на данните за жените и мъжете на ниво отделно казино. 

 

 

 

Характеристика Брой RR (95% CI) Р 

Жени 221 3,7405 (2,4176-5,7875) p<0.0001 

Мъже 167 
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Обект RR 95% CI P 

1 4,846 1,153 - 20,377  

2 5,429 1,408 - 20,933  

3 2,333 0,839 – 7,663  

4 4,550 1,144 – 18,092  

5 5,778 0,419 – 79,704  

6 9,000 0,551 – 147,083  

7 5,000 0,333 – 75, 113  

8 9,000 0,574 – 141,142  

9 1,000 0,0768 – 13,017  

10 2,333 0, 305 – 17,878  

11 1,250 0,149 - 10,462  

12 2,000 0,473 – 8,463  

13 2,000 0,328 – 12,185  

14 1,000 0,191 – 5,241  

15 9,429 0,645 – 137,799  

16 4,000 0,612 – 26,124  

17 0,467 0,0236-9,26  

18 1,800 0,312-10,390  

Обобщена оценка за  RR 3,3 2,180 - 4,996 0,001 

 

Таблица 8. Оценка и мета-анализ на относителните рискове за развнитие на високо 

ниво на стрес при жените от различните изследвани обекти. 

Извършено е сравняване на рисковете за развиване на високо ниво на стрес/с 

код“1“/ в групите на работещите в казината управители /с код“1“/ и служители /с 

код“0“/. Установено е, че за групата на работещите в казината управители, риска от 

развиване на високо ниво на стрес на ниво извадка е 1,54 пъти по-голям от същия риск 

за групата на служителите. На генерално ниво този риск /RR или Relative risk/ е 

статистически значим /p<0,045/ и с  вероятност 95% ще варира от 1,01 до 2,34.  Това 

означава, че на генерално ниво, за работещите в казината управители, риска от 

развиване на високо ниво на стрес ще е от 1,01 до 2,34  пъти по-голям от същия риск за 

работещите в казината служители.  
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Таблица 9. Оценка на относителния риск за развитие на високи нива на стрес в групите  

на работещите в казината управители и служители 

 

Проведено е мета-аналитично проучване, чиято цел е да се сравнят рисковете за 

развиване на високо ниво на стрес в групите на работещите в казината управители и 

служители, както на ниво отделно казино, така и общо за всички казина у нас. 

Получените обобщени резултати потвърждават резултатите от стр. 17 - за работещите в 

казината управители, риска от развиване на високо ниво на стрес на ниво извадка е 1,53 

пъти по-голям от същия риск за работещите в казината служителите. На генерално 

ниво този риск /RR или Relative risk/ е статистически значим /p<0,023/ и с  вероятност 

95% ще варира от 1,06 до 2,16.  Това означава, че на генерално ниво, за работещите в 

казината управители, риска от развиване на високо ниво на стрес ще е от 1,06 до 2,16  

пъти по-голям от същия риск за работещите в казината служители. На ниво отделно 

казино RR варира от 1 до 3, но тук резултатите не са статистически значими, поради 

малкия обем на данните за техните управители, а в някои от тях и този на служителите.  

 

5.2. Резултати от определяне на хронотипа чрез Morningness - eveningness 

questionaaire (MEQ) 

 

 Изследването на хронотипа е важно за определяне на това, дали работещите 

биха се адаптирали към сменния режим на работа и до каква степен неподходящия 

хронотип би могъл да бъде източник на по-високи нива на стрес.  

Характеристика Брой RR (95% CI) Р 

Управители 31 1,5355 (1,0090-2,3367) p<0.0001 

Служители 357 
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 Според средните стойности на теста за хронотип преобладават хората от 

междинен тип, като средната и медианата на данните за хронотипа са сходни и спадат 

към междинния тип при мъжете и при жените - Таблица 10.   

 

  Общо Мъже Жени 

№ 388 167 221 

Най-ниска стойност 19,00 19,00 25,00 

Най-висока стойност 75,00 73,00 75,00 

Средна (95% CI) 50,92 (49,98-51,87) 51,17 (49,72-52,62) 50,74 (49,48-52,00) 

Медиана (95% CI)  52,00 (51,00-53,00) 52,00 (50,35-54,00) 52,00 (50,00-53,00) 

 

Таблица 10. Описателна статистика на данните за хронотипа според пола на 

изследваните лица 

Наблюдава се явна асиметрия в разпределението на стойностите за хронотипа, в 

посока към умерено сутрешния тип, което би могло да създаде проблеми на тези 

индивиди при адаптацията им към нощни смени на работа – Фигура 8. 

 

Фигура 8. Разпределение на стойностите за хронотипа на изследваните лица 

Проверката установи, че асиметрията е статистически значима (р=0.028), което 

означава, че стойностите за хронотипа на изследваните лица не са нормално 

рапределени. 

При разделянето на данните за хронотипа на изследваните лица според 

заеманата длъжност е видно, че средните стойности на хронотипа също съответстват на 
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предимно междинен тип с лек превес на умерено сутрешния тип при управителите – 

Таблица 11. 

 

 Общо Служител Управител 

№ 388 357 31 

Най-ниска стойност 19,00 19,00 35,00 

Най-висока 

стойност 75,00 74,00 75,00 

Средна(95% CI) 50,92 (49,98-51,87) 50,53 (49,56-51,50) 55,45 (51,82-59,07) 

Медиана(95% CI) 52,00 (51,00-53,00) 52,00 (50,00-53,00) 56,00 (51,58-57,41) 

 

Таблица 11. Описателна статистика за хронотипа на служители и управители 

 

Разпределението на данните за хронотипа в групата на жените и в групата 

мъжете е много близко до нормалната крива (Фигура 9 и 10) 

 

  

Фигура 9. Разпределение данните за 

хронотипа на жените 

Фигура 10. Разпределение на данните за 

хронотипа на мъжете 

 

Поверката на хипотезата за равенство на средните стойности на хрононтипа в 

групите на мъжете и жените, с теста ANOVA даде статистически незначим резултат 

(p=0.658) - Фигура 11. 
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Фигура 11. Диаграма със средните стойности и вариациите на данните за хронотипа 

  В групата на служителите отклонението в разпределението на данните за 

хронотипа им е в двете посоки, а при управителите то е повече в полза на 

преобладаващо умерено сутрешен хронотип – Фигури 12 и 13. 

             

  

Фигура 12. Разпределение данните 

за хронотипа на управителите  

Фигура 13. Разпределение данните за 

хронотипа на служителите  

Сравняването на средния брой точки от въпросника за определяне на хронотипа 

на изследваните лица според различните статуси на работещите в казината, с 

непараметричния тест на Kruskal-Wallis дава статистически значим резултат (р=0.015). 

Това означава, че е налице статистически значимо различие между средния брой точки 
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за хронотипа на служителите и средния брой точки за хронотипа на управителите в 

казината – Фигура 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 14. Диаграма със средните и вариациите на данните за хронотипа на 

управители и служители 

При сравняване на средните за хронотипа на лицата от отделните казина с теста 

на Kruskall Wallis, се установява, че няма статистически значима разлика между тях – 

Kruskall Wallis (р=0.209).  В обекти 4, 5, 8 и 9 преобладава предимно умерено вечерен 

хронотип, които би следвало по-лесно да се адаптират към нощните смени – Фигура 15. 

 

 

 

 

 

Фигура 15. Диаграма със средните и вариациите на данните за хронотипа на 

работещите в отделните обекти 



22 

 В тази втора част от нашите изследвания проучихме хронотипа на работещите в 

изследваните обекти и установихме, следните факти: 

 Повечето от работещите в казината лица спадат към междинен тип, като 

съществуват значителни разлики в разпределението на хронотипа за групите 

управителите и служителите на казината.  

 Сред управителите има повече представители на умерено сутрешния хронотип.  

 Няма разлики в данните за хронотипа на двата пола, но има такива между 

служителите в отделните казина. 

 Различията във вида на хронотипа са важни с оглед преобладаващо сменния и 

то нощен труд на работещите в казината. 

 

5.3. Корелационен анализ на зависимостта между анкетните данни за нивата 

на възприет стрес и хронотип на изследваните лица. 

 

 За изследване на корелационната зависимост между категоризираните резултати 

от двете проведени анкети – анкетата за хронотипа и анкетата за нивото на възприет 

стрес, сред работещите в казината лица, бе използван метода Хи-квардрат. Установено 

бе наличие на статистически значима (р=0,0284) корелационна зависимост между 

стойностите на двата типа категоризирани резултати с умерен коефициент на 

контингетна корелация (r=0,206). Този факт може да се тълкува като наличие на 

статистически значимо различие в разпределението на категоризираните резултати за 

нивото на възприет стрес за различните хронотипи на анкетираните лица – фигура 16. 
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Фигура 16. Честотно разпределение на категоризираните нива на стрес за различните 

хронотипове на изследваните лица 

           Проучването на разпределението на категоризираните резултати за хронотипа за 

различните категории работещи в казината – управители и служители, показва, че няма 

статистически значимо различие между тях (р=0,0974). Следователно, между 

честотните разпределения на категоризираните резултати за хронотиповете на лицата /с 

кодове 0, 1, 2, 3 и 4/ за групите на служителите (код 0) и управителите (код 1)  в 

казината, няма  статистически значимо различие. 

 Разпределението на категоризираните резултати за нивото на възприет 

стрес(липса, умерен и високо ниво)  също не е статистически значимо различно за 

различните категории служители.  Същото се отнася и за работещите в казината мъже и 

жени.  

 Разпределението на резултатите за вида на заетостта (служител или управител) не 

е статистически значимо различно за групата на работещите в казината мъже и жени. 

Следователно, разликите в разпределението на бройките на служителите и 

управителите на казината в групата на мъжете и жените, са статистически незначимо 

различни.  

Резултатът от проведения честотен анализ за агрегираните категоризирани нива 

на стрес е представен на фигура 17.  От нея се вижда, че доминират лицата от нивото на 
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стрес с код 0 /то обединява лицата без стрес и  тези с умерено ниво на стрес/. 

Разпределението на бройките е неравномерно и с ясно изразена мода – код 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 17. Честотно разпределение на броя на работещите в казината лица по 

агрегирани нива на възприет стрес 

Проверката на хипотезата за липса на различие в разпределението на 

категоризираните резултати за хронотипа на работещите в казината лица за двете 

агрегирани нива на възприет стрес(нивата с кодове 0 и 1) на същите лица установи, че  

е налице статистически значимо различие между двете въпросни разпределения 

(р=0.023). Следователно, на лицата от двете агрегирани нива на възприет стрес 

съответстват статистически значимо различни разпределения на хронотипите – фигура 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 18. Честотно разпределение на броя на лицата от различните хронотипи по 

агрегирани нива на възприет стрес 
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5.4. Резултати от измерването на нивата на кортизол в слюнка чрез ензимно-

свързан имуносорбентен анализ (ELISA) 

 

Таблица 12 представя резултатите в ng/ml от проведеното измерване на нивата 

на кортизол в слюнка чрез ензимно-свързан имуносорбентен анализ (ELISA): 

 

  Дневна смяна Нощна смяна 

№ Пол 1 пр. 2 пр. 3 пр. 1 пр. 2 пр. 3 пр. 

1 Ж 5,361 3,286 0,922    

2 Ж 4,093 0,955 1,013 1,121 0,772 1,808 

3 М 4,73 0,894 0,4    

4 М    1,676 1,462 1,638 

5 Ж 1,301 1,683 0,631 1,005 0,279 4,152 

6 Ж 8,533 3,134 1,067    

7 Ж 4,57 1,326 0,453 1,317 1,972 2,145 

8 М 4,035 2,639 1,527 4,593 0,346 4,006 

9 М 8,402 0,987 1,116 0,631 1,244 3,339 

10 Ж 5,645 3,222 1,851 1,933 1,132 1,696 

11 Ж 8,784 7,537 3,843 1,293 0,913 0,845 

12 Ж 11,159 3,689 3,899 1,483 0,697 1,16 

13 М 4,474 2,479 0,927    

14 Ж 4,209 4,035 0,627    

15 М 6,125 1,02 0,625 1,079 0,351 3,32 

16 Ж 8,98 1,569 11,499 12,513 0,314 6,071 

17 М  0,398 0,44    

18 Ж 3,134 0,922 0,286 0,919 0,281 2,059 

19 М 11,515 0,448 0,736 0,745  2,537 

20 Ж 0,603 4,622     

21 Ж 3,673 0,494 0,32    

22 М 3,119 3,007 0,791    

23 Ж  2,099 0,436 0,741 0,347 3,278 

24 Ж 14,621 0,935 2,324 1,571 0,716 4,58 

25 М 5,405 1,741 0,401    

26 М 6,135 0,47 0,784    

 

Таблица 12. Нива на кортизол на изследваните лица през дневна и нощна работна 

смяна. 
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Таблица 13 представя резултатите от проведената описателна статистика на 

данните за нивата на кортизола за лицата от експерименталната група: 

 

  N Median 95% CI Minimum Maximum 25 - 75 P Normal Distr. 

ELISA_D1 22 5,046 4,090 to 6,241 0,603 14,621 4,035 to 8,402 0,0842 

ELISA_D2 24 1,712 0,979 to 3,039 0,398 7,537 0,945 to 3,178 0,0016 

ELISA_D3 23 0,784 0,513 to 1,048 0,286 3,899 0,443 to 1,104 0,0001 

ELISA_N1 14 1,207 0,901 to 1,582 0,631 4,593 0,919 to 1,571 <0,0001 

ELISA_N2 13 0,716 0,347 to 1,184 0,181 1,972 0,347 to 1,160 0,3147 

ELISA_N3 14 2,340 1,690 to 3,409 0,845 4,580 1,696 to 3,339 0,4472 

 

Таблица 13. Резултати от описателната статистика на данните за нивата на кортизола 

за лицата от експерименталната група. 

 

D1, D2 и D3 – представляват променливите със стойностите на стрес-маркера от 

първото, второто и третото замерване от първата/дневната/ смяна. 

N1, N2 и N3 – представляват променливите със стойностите на стрес-маркера от 

първото, второто и третото замерване от втората/нощната/ смяна. 

От таблица 13 е видно, че данните от различните измервания на нивата на 

кортизола са с малък обем и доста от тях не са нормално разпределени. Това означава, 

че за тяхното изследване са  по-подходящи непараметричните тестове. 

На фиг. 19 и 20 е дадено графично представяне на динамиката в средните нива на 

кортизола за различните дневни и нощни замервания за групите на мъжете и жените, за 

които са налице и дневни, и нощни замервания: 
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Фигура 19. Графично представяне на динамиката в средните нива на кортизола за 

различните дневни и нощни замервания в групата на мъжете с метода ELISA 

Фигура 20. Графично представяне на динамиката в средните нива на кортизола за 

различните дневни и нощни замервания в групата на жените с метода ELISA 
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От представените диаграми се вижда, че динамиката в нивата на кортизола при 

жените и мъжете има една и съща форма и съвпада с формата на динамиката за всички 

работещи в проучваните казина. Единствената разлика в динамиката на нивата на 

кортизола при мъжете и жените се състои в това, че при жените се наблюдават малко 

по-ниски стойности за нивата на кортизола. 

 

5.4. Корелационен анализ на данните от  различните замервания на 

показателя ELISA: 

 

 ELISA_D1 ELISA_D2 ELISA_D3 ELISA_N1 ELISA_N2 ELISA_N3 

ELISA_D1 Correlation coefficient 
Significance Level P 

n 

   -0,129 
0,5663 

22 

0,516 
0,0167 

21 

0,049 
0,8799 

12 

0,455 
0,1601 

11 

-0,098 
0,7621 

12 

ELISA_D2 Correlation coefficient 
Significance Level P 

n 

-0,129 
0,5663 

22 

   0,467 
0,0245 

23 

0,418 
0,1557 

13 

-0,021 
0,9484 

12 

-0,456 
0,1173 

13 

ELISA_D3 Correlation coefficient 
Significance Level P 

n 

0,516 
0,0167 

21 

0,467 
0,0245 

23 

   0,582 
0,0367 

13 

0,336 
0,2861 

12 

-0,231 
0,4481 

13 

ELISA_N1 Correlation coefficient 
Significance Level P 

n 

0,049 
0,8799 

12 

0,418 
0,1557 

13 

0,582 
0,0367 

13 

   0,264 
0,3839 

13 

-0,218 
0,4549 

14 

ELISA_N2 Correlation coefficient 
Significance Level P 

n 

0,455 
0,1601 

11 

-0,021 
0,9484 

12 

0,336 
0,2861 

12 

0,264 
0,3839 

13 

   -0,374 
0,2086 

13 

ELISA_N3 Correlation coefficient 
Significance Level P 

n 

-0,098 
0,7621 

12 

-0,456 
0,1173 

13 

-0,231 
0,4481 

13 

-0,218 
0,4549 

14 

-0,374 
0,2086 

13 

  

 

Таблица 14. Резултати от проведения корелационен анализ на данните от различните 

замервания на кортизола 

 От представените в таблица 14 резултати е видно, че е налице умерена 

статистически значима корелация между първото и третото дневно замерване, между 

второто и третото дневно замерване и между третото дневно и първото нощно 

замерване. За оценка на корелацията е използван ранговия коефициент на Spearman. 
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5.6. Оценка на степента на съгласуване на класифицираните нива на  стрес от 

анкетното и лабораторното проучаване с теста на McNemar 

 

 

 

Таблица 15. Резултати от теста на McNemar 

Classification A - класификация на анкетните данни, Classification B - класификация на 

стойностите на стрес-маркера, 0 – ниско ниво на стрес, 1 – високо ниво на стрес. 

      

Налице е статистически значимо различие (p=0,031) в резултатите от двете 

класификации на нивата на стреса. Различието в двете класификации на ниво извадка 

възлиза на 26%.  На генерално ниво то ще варира с 95% вероятност от 2,13% до 26,09%. 

В абсолютно изражение, от 23 класифицирани по двата метода лица, различие в двете 

класификации има при 6 от тях. 

Въз основа на полученият резултат, можем да заключим, че е налице е умерено 

съгласуване на резултатите от двете класификации на нивата на стреса. 
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5.7.  Оценка на степента на съгласуване на класифицираните нива на стрес от 

анкетното и лабораторното проучаване с теста Inter-rater agreement 

 

Таблица 16. Резултати от теста  Inter-rater agreement 

Classification A - класификация на анкетните данни, Classification B - класификация на 

стойностите на стрес-маркера, 0 – ниско ниво на стрес, 1 – високо ниво на стрес. 

 

            Въз основа на полученият резултат – Kappa = 0,43 (0.107, 0.752), можем да 

заключим, че е налице е умерено съгласуване на резултатите от двете класификации на 

нивата на стреса. 
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VI. ОБСЪЖДАНЕ 

Стресът е неизменна част от нашия живот. В умерена степен може да има 

благоприятен ефект в живота на човек. Невъзможността за справяне с изискванията на 

професионалната и лична, социална среда води до натрупване на стрес. Акумулирането 

и преминаването му от остра в хронична форма крие здравен риск за развитието на 

редица заболявания. Изследванията за стреса в различни професионални среди 

разглеждат отделни аспекти на работната среда, връзката им с индивида, субективната 

личностна оценка, както и редица биомаркери, влияещи се от наличието на стрес. В 

нашето проучване ние извършихме комбинирана оценка на стреса в професионалната 

среда на казино служители в България. Включихме психологическа оценка на 

възприетия стрес заедно с определяне на хронотипа и изследване на връзката му с 

нивата на стрес при сменен режим на работа. Нивата на кортизол в слюнка по време на 

дневна и нощна смяна бяха измерени като биомаркер за стрес. 

1. Оценка на възприетия стрес сред работещите в казина лица 

Въпросникът PSS(10) оценява усещането за възприет стрес в живота на човек 

през последния един месец. Това е популярен и удобен метод за оценка на 

психологичния стрес. Получените от него резултати в нашето изследване показват, че 

общото ниво на стреса в тази професионална среда варира в широки граници. Средната 

стойност от 16,50 определя умерено ниво на стрес. Резултатите от сравнителния анализ 

за средните на данните за общите нива на стрес в групите на работещите в казината 

жени и мъже показват статистически значимо различие /р<0,001/  в средните за тези две 

групи /17,60 за групата на жените и 15,04 за групата на мъжете/. В групата на 

работещите в казина жени се наблюдават по-високи общи нива на стрес, отколкото в 

групата на работещите в казина мъже. Тези наши резултати са сходни с предишни 

изследвания, изполвали PSS(10) за оценка на възприетия стрес (Lee et al, 2012).  

В нашето изследване с PSS(10) разгледахме наличието на възприет стрес както 

за пола на работещите, така и за тяхната ръководна или изпълнителна роля в работния 
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процес като управители и служители. Направеният с ANOVA сравнителен анализ за 

средните на данните за общите нива на стреса в групите на работещите в казината 

служители и управители показва, че е налице статистически значимо различие 

/р<0,003/  в средните за тези две групи /16,24 за групата на служителите и 19,48 за 

групата на управителите/. Това означава, че в групата на работещите в казина 

управители се наблюдават по-високи общи нива на стрес, отколкото в групата на 

служителите. 

Съществуват различия в нивата на възприет стрес между отделните изследвани 

казина. В някои обекти нивата на стрес са по-високи, а в други са по-големи 

вариациите в нивата на стреса около стредната му стойност. Трите най-високи 

резултати за възприет стрес са получени в малки обекти, а в големите казина е налична 

най-висока вариация. В обекти 1, 2, 3 и 13 са налице и най-значителни вариации в 

нивата на стреса около средните стойности на същия, което би могло да се тълкува като 

показател, че за тези обекти средата на работа е по-динамична и по-често провокира 

стресови ситуации. При категоризираното разглеждане на резултатите от PSS(10) за 

липса, умерено и високо ниво на стрес стана ясно, че във всички 18 казина 

преобладават лицата с умерено и високо ниво на възприет стрес. В четири от тях 

(9,10,11 и 14) е налице значителен брой на хората с умерено ниво на стрес според 

резултатите от PSS(10) . Честотният анализ на различието в разпределенията на 

бройките на категоризираните нива на стрес (липса на стрес, умерено ниво на стрес и 

високо ниво на стрес) според пола на работещите в казината лица, даде статистически 

значим резултат (р<0.0001). Разпределениeто им в групата на жените е статистически 

значимо различно от това за групата на мъжете. Също така броят на лицата с високо 

ниво на стрес /код 2/ в групата на жените е статистически значимо по-голям от този в 

групата на мъжете. 

От направените честотни анализи за разпределението на лицата по пол в 

структурите на участващите казина се вижда превес на броя на работещите жени в 

сравнение с този на мъжете (221/57%/ жени и 167/43%/ мъже). Това се наблюдава и при 
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разглеждане на длъжностното им разпределение, като особено значима и видна е 

разликата при заемането на ръководни позиции. Броят на жените управители е 23 

/74,2%/, а този на мъжете управители е 8/25,8%/. Както стана ясно от предходните 

анализи на наличните данни от PSS(10), умерените и високи нива на стреса са по-

високи в групата на жените спрямо тази на мъжете и на управителите спрямо 

служителите в изследваните обекти. Получените резултати определят групата на 

жените като по-рискова, на която трябва да се обърне специално внимание при 

управлението на психо-социалните рискове в работната среда.  

От извършените статистически анализи на данните от въпросника за възприет 

стрес PSS(10) установихме че средното ниво на стрес при жените е по-високо от това 

при мъжете, а средното ниво на стрес при управителите е по-високо от това при 

служителите Установихме също така, че има различия в нивата на възприет стрес 

между отделните обекти. Изследването чрез PSS(10) позволява да се измерят и оценят 

различията между нивата на възприет стрес. Нашите стойности са близки до тези от 

литературата и имат потвърдителен характер за влиянието на стреса. Като приносен 

момент в нашата работа можем да посочим факта, че PSS(10) се използва и тества за 

първи път сред работещи в такава професионална среда на територията на страната. 

 

2. Определяне на отделните хронотипи сред изследваната група 

Терминът сменна работа се отнася за всяка работа, която се извършва извън 

стандартното работно време през деня. Някои хора понасят сменната работа много 

добре, докато за други води до сериозни проблеми. Неспособността за адаптация към 

сменната работа се свързва с умора, нарушения в съня, депресия и понижена 

работоспособност. Лицата, които взеха участие в нашето изследване работят в казина 

на редуващи се дневни и нощни смени.  За да оценим пригодността им за такъв режим 

на работа изследвахме и хронотипа като отделен показател за работоспособност. 

Хронотипът се определя от индивидуалните различия в предпочитанията и нуждите на 

организма на време за сън и активност. Тази личностна характеристика играе важна 



34 

роля в предсказването за толерантността на даден служител към определен модел на 

сменна работа. Изследването на хронотипа на служителите спомага за оценяване на 

адаптацията им към сменна работа. Именно за това в настоящия труд сме разгледали и 

влиянието на този показател.  

Въпросникът за определяне на хронотипа Morningness–eveningness questionnaire 

(MEQ) класифицира хората според получените резултати в пет различни хронотипа – 

определено сутрешен, умерено сутрешен, междинен, умерено вечерен и вечерен. 

Резултатите от получените данни за хронотипа на изследваните лица показват 

доминиране на индивидите с междинен хронотип. Те би трябвало да се адаптират 

сравнително по-лесно от останалите, които клонят към вечерен или сутрешен 

хронотип. За сутрешните типове е характерно, че имат склонност да осъществяват съня 

си по-рано. Те показват най-добра работоспособност в сутрешните часове и имат по-

често проблеми свързани с адаптацията към сменна работа през нощта. При хората с 

вечерен хронотип се наблюдава обратната ситуация. Те имат проблеми при 

адаптацията към сутрешна смяна (Díaz-Morales et al., 2008). Резултатите от MEQ в 

нашето изследване показват леко изместване на стойностите към умерено сутрешен 

тип, което би могло да създаде проблеми при адаптацията към нощни смени на тези 

индивиди. Различията във вида на хронотипа са важни с оглед преобладаващо сменния 

и то нощен труд на работещите в казината. 

Проведеният с ANOVA сравнителен анализ на средните общи нива на 

хронотипите в групите на работещите в казината жени и мъже не показва 

статистически значима разлика /р<0,658/ в средните за тези две групи /50,74 за групата 

на жените и 51,17 за групата на мъжете/. Това означава, че в групата на работещите в 

казината жени и мъже не се наблюдават статистически значими различия в общите 

нива на хронотипа. Този извод кореспондира с минали изследвания на хронотипа на 

различни групи от хора. Съществуват различни данни за разпределението на 

хронотипите между мъже и жени, но болшинството от тях не откриват значима връзка 

между пола и определен тип хронотип (Díaz-Morales et al., 2008). Изследване за 
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определяне на разпределението на хронотипите сред американското население показва 

нормално разпределение, като средните стойности систематично се променят с 

възрастта. В него се твърди, че вечерните хронотипи са по-характерни за младите хора 

с най-голяма честота при жените на 18 и мъжете на 19 години. При жените сутрешните 

хронотипи се срещат повече от мъжете до 40 годишна възраст, като това се обръща 

след 40 годишна възраст и жените са по-често вечерни хронотипи сравнени с мъжете 

(Fisher et al, 2017).  

Сравнителният анализ с ANOVA за средните общи нива на хронотипа в групите 

на работещите в казината служители и управители установява  статистически значимо 

различие /р<0,015/ в средните за тези две групи /190,43 за групата на служителите и 

241,42 за групата на управителите/. Отново, както и при разглеждане на пола, така и 

според позицията се наблюдава доминиране на междинния хронотип сред участниците 

в изследването. Съществува лек превес на умерено сутрешен тип при управителите. 

Това не би трябвало да представлява проблем за адаптацията към работния процес на 

тези лица, защото те нямат нощни смени. 

Направен е сравнителен анализ за средните общи нива на хронотипа в групите 

на работещите в различните 18 казина лица. Сравнението е направено с 

непараметричния тест на Kruskal-Wallis. Установено е, че не е налице статистически 

значимо различие /р<0,15/ в средните рангове на въпросните данни. Това означава, че 

няма статистически значимо различие в средните общи нива на хронотипа в групите на 

работещите в различните 18 казина. Определено вечерния и определно сутрешен тип се 

срещат в шест казина, а останалите във всички обекти. В обекти 4,5,8 и 9 преобладава 

предимно умерено вечерен хронотип сред изследваните лица,  които би следвало по-

лесно да се адаптират към нощните смени. Вечерните типове имат проблем с 

изтеглянето на съня си по-рано преди сутрешната смяна, а сутрешните хронотипи по-

късно при нощната. Нисък резултат за сутрешен тип се асоциира с висока толерантност 

към сменната работа (Saksvik et al., 2011).  
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3. Връзка между възприет стрес и хронотип 

Направен е сравнителен анализ на разпределенията на кодираните данни за 

хронотипа /променливата Type_of_Т1_result/ в групите на лицата без стрес или с 

умерено ниво на стрес/код „0“/ и лицата с високо ниво на стрес/код „1“/. Сравнението е 

направено с непараметричния тест Хи-квадрат. Установено е, че е налице 

статистически значимо различие /р<0,002/  в разпределението на кодираните данни за 

хронотипа във въпросните две групи. За всеки хронотип на работещите в казината лица 

са сравнени процентите на лицата с високо ниво на стрес и тези с умерено ниво на 

стрес или без стрес. Статистически значими различия има при междинния и умерено 

сутрешен хронотип. Това означава, че за тези два хронотипа са налице големи и 

статистически значими процентни дялове на лицата с високи нива на възприет стрес.  

Вечерният хронотип се асоциира с по-голям риск от депресия – (Hasler et al., 

2010). При изследване на хронотипа сред сестри на 8 часови въртящи се смени е 

открита връзка между вечерните типове хронотип и по-ниско качество на съня. Не е 

доказана връзка между хронотипа и професионалния стрес. (Kim et al., 2017). Тези 

данни се потвърждават и от нашето проучване. Много често на младите хора се налага 

да комбинират учене с работа (Andreoli et al., 2011), но и други автори установяват, че 

няма значими разлики за стрес при точно определен хронотип.     

4. Съвместен статистически анализ на категоризираните анкетни данни за 

нивата на възприет стрес и хронотипа на изследваните лица. 

В предходния раздел установихме, че са налице различия в хронотипа и във 

възприятието за стрес при някои категории от работещите в казината. Тъй като 

причините за тези различия могат да бъдат индивидуално обусловени в този раздел се 

представя по-детайлно индивидуалното разпределение на изследваните лица, като се 

стремим да определим по-фините механизми на тези различия.  

За всеки хронотип на работещите в казината /кодове  0, 1, 2, 3 и 4/ са сравнени 

процентите на лицата с високо ниво на стрес /код „1“/ и тези с умерено ниво на стрес 

или без стрес /код „0“/. Статистически значими различия са налице при тип нервна 
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система с код 2 /междинен тип/ и код 3 /умерено сутринен тип/. Това означава, че за 

тези два типа нервни системи са налице големи и статистически значими процентни 

дялове на лицата с високи нива на стрес. Различията и вида на хронотипа са важни с 

оглед преобладаващо сменния и то нощен труд на работещите в казината, за който е 

необходимо вечерен хронотип, по-обособен към концентрация в нощни условия и по-

работоспособен при такива условия. 

           За изледване на корелационната зависимост между категоризираните резултати 

от двете проведени анкети – анкетата за хронотипа и анкетата за нивото на възприет 

стрес, сред работещите в казината лица, бе използван метода Хи-квардрат. Установено 

бе наличие на статистически значима (р=0,0284) корелационна зависимост между 

стойностите на двата типа категоризирани резултати с умерен коефициент на 

контингетна корелация (r=0,206). Този факт може да се тълкува като наличие на 

статистически значимо различие в разпределението на категоризираните резултати за 

нивото на възприет стрес за различните хронотипове на анкетираните лица. 

           Проучването на разпределението на категоризираните резултати за хронотипа за 

различните категории работещи в казината – управители и служители, показва, че няма 

статистически значимо различие между тях (р=0,0974). Следователно, между 

честотните разпределения на различните категории хронотипове /с кодове 0, 1, 2, 3 и 4/ 

в групите на служителите (код 0) и управителите (код 1)  на казината, няма  

статистически значимо различие. 

 

5. Рисковете за развитие на стрес за различните категории от работещи в 

казината лица 

             Най-високи оценки за риска от развитие на високо ниво на стрес се наблюдават 

при определено вечерния (0,685) и определено сутрешния тип (0,663), а най-ниска – 

при междинния. Оценките на риска за определено сутрешния и определено вечерния 

тип са статистически незначими (най-вероятно, поради по-голямата вариативност на 

данните в тях), а за останалите хронотипове са статистически значими 
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На ниво извадка, обобщената оценка на риска за развитие на високо ниво на 

стрес за работещите в казино е 0,422 (0,286 до 0,624). Това означава, че на нивото на 

реализираната извадка, рискът за развитие на високо ниво на стрес за работещите в 

казино лица е равен на 42,2%. На генерално ниво, въпросния риск ще варира с 95% 

вероятност от 28,6% до 62,4%.   

Числовите оценки на риска за развиване на високо ниво на стрес от работещите 

в различните казина лица са дадени в стълба „R“ на таблица 17,  а 95% им доверителни 

интервали – в стълба „95% CI“ на същата таблица. Най-високи са оценките на риска за 

развиване на високо ниво на стрес за обекти 5, 15 и 18, а най-ниски – за обекти 9 и 17. 

Всички оценки на риска за различните казина са статистически значими, защото 

съответните им 95% доверителни интервали не съдържат числото 1. 

          Резултатите от проведените оценки на риска за развиване на високо ниво на 

стрес, с отчитане и без отчитане на пола, обекта на работа, заеманата длъжност и 

хронотипа, позволява да се направят някои обобщения и изводи. На първо място е 

факта, че работата в казината е с висока степен на риск за развитие на стрес на 

работното място за всички работещи в тях, независимо от поста, който те заемат, пола и 

хронотипа им, и обекта на работа. Според заеманата длъжност на работещите в 

казината лица, рискът за развитие на високо ниво на стрес при управителите е по-висок 

от този на служителите.  Според пола на работещите в казината лица, рискът за 

развиване на високо ниво на стрес при жените е по-висок от този при мъжете. Според 

хронотипа на работещите в казината лица, рискът за развиване на високо ниво на стрес 

при междинния и предимно сутрешния хронотип е по-висок, в сравнение с този на 

останалите хронотипове. 

6. Оценката и мета-анализ на относителните рискове за развитие на стрес 

за различните категории от работещи в казината лица 

В нашата работа е проведен мета-анализ, чиято цел е да се сравнят рисковете за 

развиване на високо ниво на стрес в групите на работещите в казината мъже и жени, 

както на ниво отделно казино, така и общо за всички казина.  
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Съгласно обобщената оценка за RR на ниво всички казина за работещите в 

казината жени, относителният риск (RR) за развитие на високо ниво на стрес при 

работещите в казината жени е 3,7405 пъти по-голям, отколкото риска за същото при 

мъжете (RR=3,7405). На генерално ниво този риск /RR/ е статистически значим 

/p<0,0001/ и с  вероятност 95% ще варира от 2,42 до 5,79.   

Съгласно обобщената оценка за RR на ниво всички казина, работещите в 

казината управители и служители. Установено е, че за работещите в казината 

управители, относителният риск (RR) за развиване на високо ниво на стрес на ниво 

извадка е 1,54 пъти по-голям от същия риск при служителите. На генерално ниво този 

риск /RR или Relative risk/ е статистически значим /p<0,045/ и с  вероятност 95% ще 

варира от 1,01 до 2,34.    

Получените обобщени оценки за RR на ниво всички казина се потвърждават от 

обобщените оценки за RR на ниво отделно казино.  

Съгласно обобщената оценка за RR на ниво отделно казино,  за работещите в 

казината жени, риска от развиване на високо ниво на стрес на ниво извадка е 3,3 пъти 

по-голям от същия риск при мъжете. На генерално ниво този риск /RR/ е статистически 

значим /p<0,001/ и с  вероятност 95% ще варира от 2,18 до 5,00. Това означава, че на 

генерално ниво, за работещите в казината жени, риска от развиване на високо ниво на 

стрес ще е от 2,18 до 5,00 пъти по-голям от същия риск при мъжете. На ниво отделно 

казино RR варира от 1 до 9, но тук резултатите не са статистически значими, поради 

малкия обем на данните за жените и мъжете на ниво отделно казино. В литературата 

няма други подобни проучвания. 

Съгласно обобщената оценка за RR на ниво отделно казино,  за работещите в 

казината управители и служители, риска от развиване на високо ниво на стрес на ниво 

извадка е 1,51 пъти по-голям от същия риск при служителите. На генерално ниво този 

риск е статистически значим /p<0,023/ и с  вероятност 95% ще варира от 1,06 до 2,16.  

Това означава, че на генерално ниво, за работещите в казината управители, риска от 

развиване на високо ниво на стрес ще е от 1,06 до 2,16  пъти по-голям от същия риск 
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при служителите. На ниво отделно казино RR варира от 1 до 3, но тук резултатите не са 

статистически значими, поради малкия обем на данните за управителите, а в някои и на 

служителите на ниво отделно казино. 

7.     Динамика на кортизол по време на дневна и нощна смяна  

Сменната работа нарушава циркадните ритми и е свързана с психологичен 

стрес, умора, нарушения в съня и повишен риск от сърдечно-съдови и онкологични 

заболявания. Секрецията на хормона може да бъде повлияна от денонощния ритъм, но 

също така и от състояния на стрес. Наднормени средни нива на кортизола в нашето 

изследване се наблюдават единствено при първата сутрешна проба през дневната 

смяна. Не са открити статистически значими разлики в стойностите на хормона между 

мъжете и жените. Резултатите, които получихме за нивата на кортизол в слюнка по 

време на дневна смяна показват най-високи стойности сутрин, понижаване следобед и 

най-ниски в края на работния ден. Тези резултати отговарят на литературата, където е 

установено, че при нормални условия нивата на хормона са най-високи сутрин, около 

половин час след събуждане, като се понижават през деня и достигат най-ниската си 

точка във вечерните часове (Vincenzo, B., 2015). По време на нощната смяна на 

изследваните лица кортизолът продължава да има високи стойности сутрин. Средните 

му нива са по-ниски през нощната смяна, отколкото нивата на рабогещите в казино 

през деня. 

8. Промяна в нивата на кортизол в експерименталната група в началото 

на дневна и края на нощна смяна  

Известно е, че нощната сменна работа води до промени в циркадния ритъм. Има 

големи различия в капацитета на индивида да се адаптира към различни графици на 

сменна работа. Нощната работа е асоциирана с натрупване на физическа и психическа 

умора. Тези, които работят нощем вземат съня си, когато биологичния им часовник е 

настроен за будна фаза (Anjum et al., 2014). При смяна от дневна с нощна работа може 

да отнеме до 5 дни на циркадния ритъм на кортизола да се адаптира към новите 
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условия и способността на организма да постигне това може да се счита за маркер на 

индивидуалната адаптивност на човек към сменна работа (Lac et al., 2003). Стойностите 

на кортизола при работещите в нашето изследване запазват своята посока и през 

нощната смяна. Най-високи са резултатите от третата проба, която е взета сутринта в 

края на работния ден. Изглежда, че режима на смени не позволява сериозен обрат в 

ритъма на хормона. Това е отбелязано в изследване на връзката между денонощния 

кортизол в слюнка и кръвното налягане при служители с нощни смени, където се казва, 

че когато въртящите се смени включват две последователни нощни, това не променя 

сериозно циркадния ритъм на тялото – телесна температура, нива на хормони (Anjum et 

al., 2011). В изследването установяват, че циркадните нива на кортизол по време на 

нощна смяна изменят нивата на хормона следобед, вечер и сутрин от нормалните им 

параметри, но това не е в сериозна степен. Нашето изследване е първо по рода си в 

това, което изследва и сравнява психологическите изследвания с изследването на 

нивата на кортизол сред работещи в казино. Като цяло нашите резултати потвърдиха и 

чрез хормоналното изследване наличие на стрес при някои от изследваните лица, но 

считаме, че в бъдеще трябва да се проведе по-широко проучване със стандартизирана 

методика. Нашето изследване може да бъде считано като пилотно проучване за групата 

изследвани лица. 

Кортизоловата секреция при работещи на нощни смени е по-ниска сутрин и по-

висока през нощта  в сравнение с хора работещи само през деня. Работещите на 

въртящи се смени страдат по-често от хронична умора, което може да повлияе 

негативно на тяхната работа. Повишени нива на кортизола могат да се наблюдават при 

наличие на стрес – (Kudielka et al., 2007). Когато нощни сменни работници спят през 

деня техните цикли на сън са намалени и качеството на съня е ниско заради по-високи 

кортизолови и по-ниски мелатонинови нива. Практикуването на по-дълъг сън през деня 

на първа нощна смяна може да намали умората и да подобри качеството на съня при 

тези служители. Смята се, че въртящите се напред смени са по-благоприятни за 

организма в сравнение с тези, които вървят в обратен ред (Vangelova, K.,2008). 

Резултати показват по-високи стойности на кортизола в слюнка и по-голям стрес 
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сутрин и по време на нощните смени при работещита на обратно въртене на смените в 

сравнение с другата група (Vangelova, K.,2008). 

Изследването показва, че при промяна на дневна с нощна смяна за 4-ри дни на 

смените, първоначално при дневната нивата на кортизол след събуждане са повишени и 

в следващите дни се понижават. Обратното е при нощтната смяна (Griefahn, B., 2010). 

При нормални условия кортизолът има най-ниски нива през първата половина на съня, 

постепенно увеличаване през втората половина, най-високи стойности през първия час 

след събуждане и спадане на нивата през деня. Нарушения в нивата на хормона, 

особенно притъпени нива сутрин и високи вечер може да са знак за недобро 

възстановяване. 

Нивата на кортизол остават относително стабилни по време на деня и нощта, но 

могат да бъдат повишени от физически и психически стрес. Времето между промяна в 

смените е определящо за скоростта на възстановяване от циркадните нарушения. При  

изследване на кортизоловия профил медицински сестри са нужни 4-5 дни, за да се 

адаптира към нощтната смяна. Минималният период за възстановяване на 

медицинските сестри след нощтна смяна е 2 дни (Niu et al., 2015). 

Едно от основните оплаквания на сменни работници е, че не могат да получат 

качествен сън след нощна смяна. По-дългите почивки по-време на почивните дни 

компенсират за загубения сън. Дори и при липса на излагане на ярка светлина през 

нощта, поддържането на сън при тъмни условия през деня може да подобри 

адаптацията на индивида към сменната работа. При натрупване на загуба от сън се 

наблюдава умора и сънливост. Промените в циркадния ритъм могат да доведат до 

хормонални и метаболитни нарушения. Сменните работници са с повишен риск от 

развитие на ССЗ, метаболитен синдром, гастроинтестинални болести, различни форми 

на рак, менструални нарушения и проблеми с бремеността и психологични проблеми. 

Сравнени с дневните служители, тези през нощта по-често ядат нездравословно. При 

нас преобладаващта част от изследваните лица са млади и при тях все още не може да 

се оцени връзката на стреса с развитие на хронични заболявания. 
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Повишен кортизол през деня се асоциира с риск за развитие на депресия 

(Bostock et al.,2013). Служители в нощна смяна показват обърнат дневен ритъм с по-

плосък кортизолов наклон, на които са му необходими 4 дни, за да адаптира ритъма си. 

Може да отнеме около 48 часа на ритъма да се възстанови през почивните дни. Това 

време е спорно и има различни резултати в наличните публикации по темата. При 

изследване сред здрави служители, които работят 12 часови нощтни смени в 

продължение на две седмици имат нужда до 11 дни след това, за да възвърнат 

нормалния ритъм на кортизола (Liyanarachchi et al., 2017). 

Сменните работници често имат проблеми със заспиването и с поддържането на 

съня си. Той често бива прекъсван от спонтанни събуждания или работата им го 

изисква. Служителите на смени получават по-малко сън от тези, които работят 

нормално само през деня. Изследвания показват, че съня бива скъсен от 2 до 4 часа 

след нощна смяна. Усещането за сънливост нараства през нощтната смяна и се 

натрупва в поредица от няколко смени. Нужни са поне две пълни нощи сън за 

възстановяване. Лишаването от сън, сънливостта и умората се смятат за рискови 

фактори спрямо наранявания и инциденти. Сменната работа повлиява на семейния и 

социален живот. Сравнени с дневните служители, при тези на смени се наблюдава по-

голяма консумация на алкохол, цигари и кофеин. Ние не сме изследвали отделното 

влияние на тези допълнителни рискови фактори и в бъдеще ще продължим в тази 

насока.    

Кортизолът продължава посоката на ритъма си след промяна на смяната и са му 

необходими няколко дни, за да се нагоди към нормалните си нива. Въртящите се смени 

изискват постоянно нагаждане да циркадния ритъм към динамично променящите се 

условия. При оптимални условия на светлината циркадния ритъм се нуждае от 3 до 4 

дни, за да се адаптира напълно. Съществуват индивидуални и възрастови особености 

при адаптирането към нощта работа. Вечерния хронотип се смяна с по-висока степен на 

адаптивност към сменна работа от сутрешния. Сутрешните типове понасят повече 

негативи от сменната работа.  
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9. Връзка между PSS (10) и нива на кортизол 

PSS10 дава представа до каква степен човек възприема случващото се в живота 

си като стресиращо. Определянето на съгласуваността между класифицираните оценки 

за нивата на стреса на участващите в лабораторното и анкетното проучване с теста Хи-

квадрат дава статистически значима корелация с умерен положителен коефициент на 

корелация 0,455. Jensen (2011) са използвали същия въпросник за стрес като в нашето 

изследване и кортизол в слюнка за евентуалната им връзка с метаболитния синдром, но 

такава не откриват. Нивото на кортизол през определен момент представя промените в 

активацията на хипоталамо-хипофизо-надбъбречната ос през последния час, докато 

въпросникът за възприет стрес дава представа за по-дълъг период от време. Също така 

той оценява усещането за стрес, а не самите стресови епизоди. Статистически значимо 

откритие е направено, когато са сравнени групи с висок и нисък възприет стрес, като 

по-ниски средни нива на следобедния кортизол са отчетени в групата на хора с високи 

резултати за възприет стрес. По-голямата част от изследванията в обзора не дават 

статистически значими резултати между възприетия стрес и нивата на кортизол в 

слюнка. По литературни данни има слаба връзка между кортизола и въпросника за 

възприет стрес, но предишни изследвания показват как хроничния стрес влияе на 

индивидуалната способност на отговор към острите състояния на стрес (Halford et al., 

2012). 

Лабораторното проучване сред работещите в изследваните обекти лица, 

извършено на базата на обективен измерител на риска от развитие на професионален 

стрес, потвърждава данните от предходните анкетни проучвания за наличие на високо 

ниво на стрес при въпросните лица. Проведеното изследване на нивата на кортизол, 

като физиологичен показател за нивото на стрес, потвърждава, че работещите в казина 

са подложени на високи рискове от развитие на стрес. То потвърждава също, че жените 

са по-рисковата група за развитие на стрес, което насочи вниманието ни към проучване 

на относителния риск за развитие на стрес при различните категории лица, които 

работят в казино.  
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VII. ИЗВОДИ 

1. Изследването чрез  Perceived Stress Scale  позволява да се измерят и оценят 

различията между нивата на възприет стрес.  

2. Установихме че нивото на стрес е по-високо при жените, отколкото при мъжете, 

при управителите, отколкото при служителите, както и че има различия в нивата 

на възприет стрес между отделните обекти.  

3. Повечето индивиди спадат към междинен хронотип, като съществуват 

значителни разлики в разпределението на хронотиповете за групите на 

управителите и служителите. В групата на управителите се наблюдават 

значително повече представители на умерено сутрешен хронотип, в сравнение с 

групата на служителите. Няма разлика в  разпределението на хронотиповете в 

групата на жените и мъжете, но има такава в разпределенията на хронотиповете 

в отделните казина.  

4. Различията във вида на хронотипа са важни с оглед преобладаващо сменния и то 

нощен труд на работещите в казината, за който е необходимо вечерен хронотип, 

по-способен към концентрация в нощни условия и по-работоспособен. 

5. Проведеното изследване на нивата на кортизол като обективен физиологичен 

показател за нивото на стрес потвърждава, че работещите в казина са подложени 

на високи рискове от развитие на стрес. Това се потвърждава от високите 

стойности на преобладаващата част от изследваните, особено сутрин, когато по 

правило след нощна почивка може да се установи дали контролът на хормоните 

е добър или не на физиологично ниво.  

6. Според изследването на относителния риск работата в казината е с висока 

степен на развитие на стрес на работното място за всички работещи, като рискът 

е по-висок при управителите и при жените. 
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VIII. ПРИНОСИ 

 

1. За първи път в България се прави изследване на стреса стред служители, 

работещи в казина. 

2. За първи път в световен мащаб се прави съпоставка на обективни и субективни 

оценки за стрес в професионалната среда на работещите в казина. 

3. За първи път се изследва хронотипа като възможен стресор за казино 

служителите. 

4. Разработена е методика, която може да се използва и от дуги изследователи при 

подобни изследвания за влиянието на професионалната среда върху нивата на 

стрес. 

5. На базата на разработена методика е направена съпоставка и оценка на степента 

на съгласуваност между субективен и обективен метод за класифициране на 

нивата на стрес при работещи в казина лица. 
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