
Тест (скала) за самооценка на психосоциален стрес (Л.Ридер) 

 

  

  В периода 15-29.05.2020 година се проведе изследване за определяне нивото на 

психосоциален стрес на учениците в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата, общ.Поморие. Той е 

резултат от съвместните усилия на ръководството на учебното заведение и на психолога 

по Проект № BG05M9OP001-2.013-0001-C01 „Създаване на центрове за социално 

включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие” – Иван 

Атанасов. 

  Цел на изследването:  да се определят нивата на психосоциален стрес при учениците в 

ОУ“Хр.Ботев“ - с.Бата, общ.Поморие в следствие на пандемията от COVID 19 и 

последиците от социалната изолация.  

  Метод: Стандартизираният тест (скала) на Ридер (Reeder L. G. et al, 1969), може да се 

прилага индивидуално и групово, като фронталните изследвания са особено ценни при 

ситуация на масови външни въздействия, катаклизми, аварии, инциденти, терористични 

атаки и пр.  

  Общ брой на участниците 57 ученика от трети до седми клас, по полов признак 

момичета 39 и момчета 23. Тестът съдържа седем въпроса, адаптиран е за учебна среда. 

 

Тест (скала) за самооценка на психосоциален стрес (Л.Ридер) 

 

  Инструкция:  Моля, да отговорите на предложените 7 твърдения, като използвате 

посочената по-долу скала ( оградете верният отговор ) : 

 

          -да, съгласен;   -може би съгласен;  -може би несъгласен;  -не, несъгласен. 

 

Въпросник: 

 

1.Възможно е да съм нервен човек. 

 

-да, съгласен; 

-може би съгласен; 

-може би несъгласен; 

-не, несъгласен. 

 



2.Много се безпокоя в учебна дейност. 

 

-да, съгласен; 

-може би съгласен; 

-може би несъгласен; 

-не, несъгласен. 

 

3.Често чувствам нервно напрежение. 

 

-да, съгласен; 

-може би съгласен; 

-може би несъгласен; 

-не, несъгласен. 

 

4.Ежедневната ми дейност (образование, обучение) предизвиква у мен силно 

напрежение. 

 

-да, съгласен; 

-може би съгласен; 

-може би несъгласен; 

-не, несъгласен. 

 

5.Често чувствам нервно напрежение при общуване с хората. 

 

-да, съгласен; 

-може би съгласен; 

-може би несъгласен; 

-не, несъгласен. 

 

 

 



6.В края на училище се чувствам напълно без сили физически и умствено. 

 

-да, съгласен; 

-може би съгласен; 

-може би несъгласен; 

-не, несъгласен. 

 

 

 

7.В семейството ми често отношенията са напрегнати (конфликтни). 

 

-да, съгласен; 

-може би съгласен; 

-може би несъгласен; 

-не, несъгласен. 

 

Вие сте :                                  1.Момиче                                     2.Момче 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Норми на психосоциален стрес при момичета и момчета 

        Нива на стреса               Момичета                 Момчета 

Високо ниво                    1–1,82                        1–2 

Средно ниво                 1,83–2,82                  1,83–2,82 

Ниско ниво                   2,83–4                     2,83–4 

 

 

   След обработка на тест на Ридер (Reeder L. G. et al, 1969), са получени следните 

резултати : 

Резултати от проведеното изследване при момичета и момчета 

        Нива на стреса               Момичета                 Момчета 

Високо ниво                         2                              1 

Средно ниво                        13                          6 

Ниско ниво                        19                         16 

 



 

Анализ: 

-  Най-много участници 35 , от които 19 момичета и 16 момчета,  са с ниските нива  

психосоциален стрес.  

- Със средни нива на психосоциален стрес - 19 участника, от които 13 момичета и 6 

момчета.  

- С високи нива на психосоциален стрес - 3 участника, от които 2 момичета и 1 момче. 

 

 

Изготвил : Иван Пламенов Атанасов  -  психолог в ЦСМВО в ОУ“Хр.Ботев“ с.Бата 


