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УВОД 

Изборът на професия е едно от най-важните решения, които човек взема в живота 

си и много често трябва да се пребори със сложни лични, семейни и социални 

противоречия. Планирането на кариерата и удовлетвореността от професионалната 

реализация са не само значима изследователска област, но са пряко свързани с редица 

значими области от съвременния живот като икономика и трудови ресурси, управление на 

човешките ресурси, конкурентоспособност на организациите в глобализиращия се свят. 

Всичко това определя не само актуалността, но и научната и научно-приложната 

значимост на разглежданата тема. 

Налице са различни подходи към изследване на кариерата и постигането на 

кариерен успех, като най-общо могат да се изведат две основни групи фактори: 1) 

личностни характеристики, включващи: демографски характеристики (пол, възраст, 

семейно положение); човешкия капитал (образование, трудов опит, заемана длъжност); 

личностни черти; способности и мотивация и 2) организационни характеристики (вид, 

големина, сфера на дейност на организацията, регион) и пазар на труда (Judge еt al., 1994). 

Според някои изследователи съвременният модел на кариерата описва начина, по който 

личността променя пътя на професионалното си развитие така, че да има съответствие 

между нейните способности и ценности, както на работното място, така и извън него 

(Guthrie, 1998; Mainiero and Sullivan, 2006). Следователно, доброто познаване на 

личностните качества, интереси, силни и слаби страни в съвременната трудно предвидима 

и бързо променяща се среда е в основата на успешното планиране на кариерата и 

професионална реализация (Карабельова, 2015). 

Редица изследвания, проследяващи успеха и удовлетвореността от кариерата, 

акцентират върху значимото влияние на личностните фактори, определящи формирането 

на цялостна субективна оценка за кариерен успех, който може да бъде обусловен или не от 

обективни фактори (Аbele, 2009; Shockley at al., 2015).  

Представеното въведение за предизвикателствата пред кариерния избор и 

различията в кариерния успех определят нашия изследователски интерес към връзките 

между личността и професионалната реализация, като ще се използва теоретичния подход 

на транзакционния анализ.  
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В първа глава са разгледани теоретичните подходи към личността, изучаването на 

его състоянията и житейските позиции като личностни детерминанти на поведението, 

кариерата и професионалната реализация и включва обзор на емпиричните изследвания по 

темата. В трите основни параграфа са проследени теоретичните предпоставки и основните 

посоки в търсене на връзки между изследваните променливи. 

Параграф 1 е посветен на основните подходи за изследване за личността, като са 

посочени различията между номотетичната и идеографичната парадигма, както и 

диспозиционния и ситуационния подход в психологията на личността. По-нататък в 

изложението са разгледани в синтезиран вид основните положения в психоаналитичната 

парадигма. Представен е психодинамичния модел за структурата и функционирането на 

личността и трите степени в психичния апарат: съзнавано, предсъзнавано и несъзнавано.  

Поставен е акцент върху теорията на транзакционния анализ, предложена от Ерик Берн, 

като психодинамична теория, която се опитва да преодолее някои от недостатъците на 

психоанализата.   

Представени са основните личностни конструкти в транзакционния анализ, а 

именно: его състояния и житейски позиции. Въведени са приетите в литературата 

дефиниции: его състояние Родител (Р), включващ всички нагласи, чувства и поведения, 

предадени от родителите или значимите други в живота на личността, т.е. всички правила, 

етични норми и ценности; его състояние Възрастен (В) като система от мисли, чувства и 

поведения, свързани с обективната оценка на реалността и его състояние Дете (Д), 

включващ всички мисли, чувства и поведения, които са свързани с преживявания от 

детството на личността, т.е. фиксациите от миналото (Берн, 1992:16).   

Детайлно са описани  житейските позиции като двудименсиален конструкт, който 

обхваща едновременно позитивни и отрицателни нагласи относно себе си и другите. 

Представено е описание на четирите базисни житейските позиции  по Брекар и Окс, които 

се използват за целите на изследването (Брекар и Окс, 2015). Позицията „Аз съм добър, 

другите също“ характеризира личността като общителна, емпатична и демонстрираща 

равнопоставеност във взаимоотношенията. Позицията „Аз съм добър, а другите не са“ е 

характерна за авторитарната личност, подчертаваща собствената важност и възприемаща 

другите като по-неспособни. Позицията „Аз не съм добър, а другите са“ се свързва с 

преживяване на непълноценност и трудна адаптация към средата. Позицията „Аз не съм 
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добър, другите също не са“ изразява изградената негативната представа за себе си и за 

другите.  

Параграф 2 от дисертацията разглежда теоретичните и емпирични изследвания 

върху его състоянията и житейските позиции като личностни детерминанти на 

поведението. Подробно са представени структурния и функционалния модел на его 

състоянията като подход за описание на личността в транзакционния анализ и житейските 

позиции като базисни поведенчески характеристики на личността. Направен е обзор на 

методиките и изследванията на его състоянията и житейските позиции, както и анализ на 

приложението на транзакционния анализ в организационен контекст.  

Проследено е развитието на структурният модел за описание на личността, 

включващ трите его състояния Родител, Възрастен и Дете и отнасящ се до тяхното 

съдържание, интрапсихичната организация и сложните взаимодействия между тях (Берн, 

1992). Накратко е описан и структурният модел от втори ред, с който се обяснява 

вътрепсихичната динамика по отношение на ранното развитие на личността и външните 

влияния върху този процес (Stewart and Joines, 1987).  

Подробно е представен функционалният модел, който се отнася до наблюдаемите 

прояви на его състоянията (Berne, 1972). Според Берн Родителят може да бъде нормативен 

или обгрижващ,  Детето може да бъде адаптирано или естествено, а Възрастният може да 

бъде логичен, рационален и организиран (Berne, 1972). Eго състоянието Нормативен 

Родител включва в себе си интернализираните в детството норми и правила на общността. 

Обгрижващият Родител се свързва с поведение на обгрижване и насърчаване на 

израстването. Възрастният включва връзката на личността с реалността или с „тук и сега “, 

както и логичното решаване на проблемите. Eго състоянието Адаптирано дете се 

характеризират с проява на конформно, подчинено или бунтуващо се поведение, свързано 

със съобразяване и адаптиране към изискванията на родителските фигури. Естественото 

дете се отнася до инстинктивните и спонтанни чувства, импулсивността и удовлетворяване 

на потребностите на личността (Cox, 1999).  

Разгледана е концепцията на Берн за житейските позиции като детерминиращи 

взаимоотношенията между хората, които въпреки че се проявяват „тук и сега“, т.е. в 

реални социални взаимодействия, са израз на преживяванията и ранния опит на личността 

(Берн, 1992). Изследвани са гледни точки на различни автори за произхода и функциите на 
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житейските позиции (White, 1994; English, 1975; Брекар и Окс, 2015; Tudor, 2016). Приема 

се, че житейската позиция е пряко свързана със самооценката на личността и начина, по 

който възприема другите и света в процеса на социално общуване (Берн, 1992). Също така 

те се описват като стабилни и неизменни качества на личността (Haris and Haris, 1985), 

притежаващи трите аспекта: мисли, чувства и поведение (White, 1995) или като морална 

позиции  (Jacobs, 1997:198). 

Представени са разработените различни методики за изследване на его състоянията 

(Dusay, 1972; Thompson, 1972; Price, 1975; Brennan and McClenaghan, 1978; Heyer, 1979; 

Williams and Williams, 1980; Turner, 1988; Hay, 1996; Loffredo еt al., 2004). Подробно е 

описана методиката за измерване на его състоянията, използвана в настоящето изследване, 

придобила популярност като въпросник за личностните стилове (Personal styles 

questionnaire – PSQ, Hay, 1996). Описан е литературният обзор за наличните изследвания 

за връзките между его състоянията, професионалната реализация, удовлетвореността от 

кариерния успех и упражняваната професия (Dolliver, Mixon, 1977; Schreier, 1984; Baldwin 

et al., 1986). Разгледани са също така и основните  инструменти за изследване на 

житейските позиции (Fine and Poggio, 1977; Kramer, 1978; Hay, 1996; Boholst, 2002). 

Прегледът на достъпната научна литература показа, че не са много изследванията, 

проучващи връзките между житейските позиции, его състоянията, професионалната 

реализация и възприемането на постигнатия кариерен успех при различни професионални 

групи (Fine, 1979; Weissenburger and Fine, 1982; Wagner, 1994). Накратко е представен и 

приложението на транзакционния анализ в организационен контекст, което би позволило 

да се разбере динамиката на една организация, с цел постигне на развитие, израстване и 

увеличаване на ефективността на служителите  (Moreau, 2005; Mohr, 2006). 

В параграф 3 се въвеждат важни за емпиричното изследване понятия и теоретични 

концепции за кариерата и професионалната реализация на личността, разглеждана като 

субективно усещане за кариерен успех, обективните фактори за кариерата и връзката им с 

транзакционния анализ. 

В специализираната литература липсва концептуална яснота за дефиниране на 

понятието кариера, което възпрепятства общата основа при изследванията в областта 

(Patton & McMahon, 2006:4). Много често понятията кариера, професия и работа се 

възприемат като синоними (Карабельова, 2015), а удовлетвореността от кариерата се 
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разглежда като част от концепцията за субективния кариерен успех и е свързана с 

индивидуалното разбиране, оценка и преживявания по отношение на собствената кариера 

(Arthur et al, 2005; Heslin, 2005, Shockley et al.., 2015). Представени са няколко теоретични 

идеи и проучвания, акцентиращи върху различните аспекти на трудовото поведение, като 

например удовлетвореност, кариерен успех, включеност, ангажираност, нагласи, стратегии 

за професионална реализация и връзката им с личностните характеристики (например 

Warr, 1979;  Божинова,  1995; 2003; Илиева, 1998; Coetzee and Schreuder 2008; Таир, 2011; 

Карабельова, 2015; Shockley et al.., 2015). Понятието „професионална реализация“ за 

целите на изследването е операционализирано като субективно усещане за кариерен успех, 

измерен чрез пет основни фактора: признаване от другите, автентичност, личен живот, 

растеж и развитие, удовлетвореност от кариерата и обективните фактори за кариерен 

успех. 

Представен е съвременния модел на кариера, свързан с различните аспекти на 

живота на личността, както вътре, така и извън работното място (Hughes, 1958; Arthur et al. 

2005; Mainiero and Sullivan, 2006; Shockley et al., 2015). Разгледани са теоретичните 

възгледи за формирането на цялостната субективна оценка за успеха в кариерата, както и 

обусловеността на този успех от обективните фактори (Gattiker and Larwood, 1988; Judge, 

Cable, Boudreau and Bretz, 1995; Wallenborn, 2010; Shockley et al., 2015). Подробно се 

разглежда въпросникът за оценка на субективното усещане на кариерния успех и са 

описани отделните негови компоненти (Shockley et al., 2015). Компонент „признаване от 

другите“ има отношение към признаването на работата на индивида от страна на 

значимите други. „Автентичността“ е свързана със способността на личността да определи 

посоката на развитие на професионалния си живот в съответствие с личните си 

потребности и предпочитания, докато компонент „личен живот“ се отнася до наличието на 

кариера, която оказва положително въздействие върху живота на личността извън 

работното място. Четвъртият компонент „растеж и развитие“ се отнася до придобиване на 

нови знания и умения, които се възприемат като част от успеха, а „удовлетвореността от 

кариерата“ се свързва с преживяване на положителни емоции или чувства към кариерното 

развитие като цяло. Накратко са представени проучвания, изследващи връзките на тези 

личностните черти от модела на „големите пет“ с междуличностните отношения (Pincus, 

Gurtman and Ruiz, 1998), качеството на живот (Friedman et al., 1995) и успеха в кариерата 
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(Judge et al., 1999; Seibert and Kraimer, 2001; Bozionelos, 2004;  Boudreau et al., 2001; Judge 

and Kammeyer-Mueller, 2007).  

Качеството на професионалния живот е многоизмерна конструкция, съставена от 

редица взаимосвързани фактори, включващи удовлетвореност от работата, ангажираност с 

работата, мотивация, производителност, здраве, безопасност и благополучие, сигурност на 

работното място, развитие на компетентностите и равновесие между професионалния и 

личния живот (Rethinam and Ismail, 2008).  Разгледани са накратко начините за 

приложение на концепциите на транзакционният анализ за подобряването на работна 

среда,  постигане на ефективни промени в професионалното развитие на служителите и 

подобряване на междуличностните взаимоотношения в организационна среда (Nykodym at 

al., 1985; Nykodym, Ruud and Liverpool, 1986; Krausz, 1987).  

 

 Във втора глава са изложени  общата постановка на емпиричното изследване, 

моделът на изследването, проведените пилотни и същинско изследвания, както и 

използвания инструментариум. 

1. Теоретичен модел на изследването 

Прегледът на научната литература в областта на изследването показа, че редица 

изследвания представят значимата роля на личността по отношение на широк кръг 

поведения, свързани с трудовото изпълнение, работата в екип, удовлетвореността от 

работата и кариерата, мотивацията и др. (Lounsbury at al., 2004; Таир, 2011; Фърнам, 2012). 

Установено е, че определени личностни характеристики влияят върху резултатите, 

свързани с изпълнение на работата, като личностните черти имат значимо влияние върху 

кариерата и определят моделите на поведение в работна среда (Judge & Kammeyer-Mueller, 

2007; Savickas & Porfeli, 2011). Резултатите от проведени емпирични изследвания 

показват, че характеристиките на его състоянието Възрастен са съотносими към 

личностната черта съзнателност (Ciucur, 2013). В проучената от нас достъпна литература 

се установи,  че според резултати от редица изследвания съзнателността е значим 

предиктор на субективното усещане за кариерен успех и трудовото изпълнение (Barrick, 

1991; Judge and Kammeyer-Mueller, 2007). Също така са налични резултати, според които 

съзнателността има връзка с професионалната ефективност и удовлетвореността от 

работата (Maggiori at al., 2015), кариерните предпочитания и удовлетвореност от кариерата 
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при различни професии (Карабельова, 2015; Smithikrai, 2007). Резултатите, получени от 

емпирични изследвания установяват също така, че има умерени позитивни връзки между 

екстраверсията и его състоянието Естествено дете (Goldberg at al., 1982; Ciucur, 2013), 

както и между Естествено дете и отвореност към нов опит (Ciucur, 2013), които личностни 

черти се посочват като предиктори на професионалния успех при професии, свързани с 

креативност и емоционална експресивност, заинтересованост от благополучието на 

другите, общителност и aмбициозност (Salgado, 1997; Smithikrai, 2007). 

Въз основа на осъществения теоретичен обзор се извежда очакването, че его 

състоянията и житейските позиции като личностни характеристики и професионалната 

реализация, разбирана като субективно усещане за кариерен успех и обективни кариерни 

фактори, са значимо свързани. Настоящето изследване е насочено към различни групи 

служители поради факта, че са налице малко на брой изследвания за връзките между его 

състоянията, субективното усещане за кариерен успех и професионалната реализация като 

цяло и по отношение на отделните професионални области. Също така, получените 

резултати могат да се съпоставят с наличните макар и единични изследвания на его 

състоянията и професионалните групи (напр. Baldwin et al., 1986; Schreier, 1984). Те биха 

обогатили научното познание за ролята на его състоянията и житейските позиции, като 

основни конструкти в транзакционния анализ и техните връзки с кариерния успех и 

професионалната реализация. 

За целите на настоящия труд е конструиран изследователски модел (фиг. 1), 

включващ функционалните его състояния и житейските позиции като значими предиктори 

на субективното усещане за кариерен успех и обективните кариерни фактори.  

Първо, представеният модел отразява предположението, че като основна структура, 

която регулира цялостната психична и поведенческа дейност на личността, всички его 

състояния оказват значим ефект върху субективното усещане за кариерен успех и 

обективните кариерни фактори.  

Второ, моделът приема, че като базисен поведенчески модел, проявяван от 

личността в различни социални и трудови ситуации, житейските позиции ще имат връзки 

със субективното усещане за кариерен успех. Следователно се очаква житейските позиции 

„Аз съм добър, другите - също“ и „Аз съм добър, а другите не са“ да имат позитивни 

връзки, докато житейските позиции „Аз не съм добър, а другите са“ и „Аз не съм добър, 
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другите също не са“ да имат отрицателни връзки със субективното усещане за кариерен 

успех. 

 

ЕГО СЪСТОЯНИЯ

Нормативен 

родител

Обгрижващ 

родител

Възрастен

Адаптирано 

дете

Естествено 

дете

ЖИТЕЙСКИ ПОЗИЦИИ

Аз съм добър, другите - 

също”

Аз съм добър, а другите 

не са”

Аз не съм добър, а 

другите са”

Аз не съм добър,  

другите също не са”

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Субективно усещане за 

кариерен успех

Удовлетвореност от 

кариерата

Признаване от другите

Растеж и развитие

Личен живот

Автентичност

Обективни фактори за 

кариерен успех

1. Делегиране на права и 

задължения;

2. Ръководене на проекти;

3. Работа по професията;

4. Повишение в 

йерархията;

5. Престиж на професията.

Длъжност

Заплата

ИНДИВИДУАЛНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРУДОВИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пол

Възраст

Образователна 

степен

Трудов 

стаж

Вид 

организация

 

Фиг. 1. Теоретичен модел за очакваните връзки между его състоянията, 

житейските позиции и професионалната реализация на личността 

 

На трето място  се допуска позитивна връзка между всички его състояния и 

житейската позиции „Аз съм добър, другите - също“, поради факта, че тя е основната 

позиция на личността.  Също така очакваме ефективните его състояния и житейски 

позиции (виж Wagner, 1994; Mountain, 2016) да са свързани с общото равнище на кариерен 

успех, както и с отделните компоненти на  субективното усещане за кариерен успех и 

изследваните обективни кариерни фактори. 
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Трудовата заетост се свързва с различни психични преживявания, емоции и афекти, 

като се установят значими връзки между удовлетвореността от работата, трудовата 

мотивация, включеността, ангажираността и отчуждението от работата; организационните 

мерки и стратегии за повишаване на психично здраве и ефективността на отделните 

служители или работни екипи (Kornhauser, 1965; Hackman and Lawler, 1971; Coburn, 1978; 

Wall, 1978).  Професионалната реализация от своя страна структурира ежедневието и 

служи като основен източник за идентичността и самооценката на личността. Базирайки се 

на посочените резултати, очакваме значими връзки между его състоянията и житейските 

позиции не само с общото ниво на субективното усещане за кариерен успех, но и с 

отделните компоненти, чрез които то се измерва - признаване от другите, автентичност, 

удовлетвореност от личния живот, растеж и развитие, удовлетвореност от кариерата, както 

и с обективните фактори за успех в кариерата. 

 

2. Цел, задачи и хипотези на емпиричното изследване 

2.1. Цел на изследването 

Основна цел на настоящето изследване е да проучи връзките между 

функционалните его състояния, житейските позиции и професионалната реализация на 

личността. 

Професионалната реализация е операционализирана като субективното усещане за 

кариерен успех и обективни кариерни фактори.  

2.2. Задачи на изследването 

Основните задачи на изследването включват: 

1. Установяне изразеността на изследваните функционални его състояния и 

различията в зависимост от индивидуалните и трудови характеристики. 

2. Установяване изразеността на изследваните житейски позиции и различията 

в зависимост от индивидуалните и трудови характеристики. 

3. Установяване на равнището на професионална реализация (обективни 

кариерни фактори и субективно усещане за кариерен успех) и различията в зависимост от 

индивидуалните и трудови характеристики. 
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4. Проследяване връзката на его състоянията и житейските позиции с 

професионалната реализация на личността (обективни кариерни фактори и субективно 

усещане за кариерен успех). 

5. Проучване влиянието на его състоянията и житейските позиции за субективното 

усещане за кариерен успех на личността. 

6. Проследяване влиянието на его състоянията и житейските позиции за 

субективното усещане за кариерен успех в зависимост от професионалната област на 

реализация на личността. 

 

2.3. Хипотези на изследването 

Общата хипотеза на изследването допуска, че функционалните его състояния и 

базисните житейски позиции имат значими връзки с професионалната реализация на 

личността (обективни кариерни фактори и субективно усещане за кариерен успех). 

 Въз основа на общата хипотеза се извеждат и следните частни хипотези: 

Хипотеза 1. Допускаме различия в изразеността на изследваните функционални его 

състояния, като очакваме по-силно да се проявят его състоянията Възрастен, Обгрижващ 

родител и Естествено дете, в съответствие с други изследвания (напр. Doelker and Griffiths, 

1984). Очакваме съществени различия в зависимост от индивидуалните характеристики, 

като допускаме, че его състоянията Нормативен родител и Естествено дете да са по-

изразени при мъжете, а его състоянията Обгрижващ родител и Адаптирано дете да са по-

изразени при жените. В същото време, очакваме значими възрастови различия при 

Обгрижващ родител и Възрастен, които да са по-характерни за по-възрастните лица. (напр. 

Берне, 2008; Тemple, 1999; Drego, 1993 и др.). Въз основа на проучените изследвания, 

проследяващи ролята на личностни характеристики за кариерния избор и успех (напр. 

Карабельова, 2015; Wu, 2008; Smithikrai, 2007) допускаме значими различия в его 

състоянията в зависимост от разглежданите професионални и трудови характеристики. 

Хипотеза 2. Допускаме различия в изразеността на житейските позиции, като 

очакваме по-силно да се прояви базисната житейска позиция „Аз съм добър, другите - 

също“ в съответствие с наличните изследвания (напр. Fine and Poggio, 1977). Очакваме 

индивидуални различия в зависимост от пола, като допускаме, че житейската позиция „Аз 

съм добър, а другите не са“ ще е по-изразена при мъжете, а  житейска позиция „Аз съм 
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добър, другите - също“ ще е по-изразена при жените (напр. Joines, 2016; Hay, 2016; Берне, 

2008 и др.). По-подобие на описаните очакванията при его състоянията, допускаме и 

значими възрастови, професионални и трудови различия в житейските позиции. 

Хипотеза 3. Допускаме по-скоро средни и високи стойности на субективно усещане 

за кариерен успех при изследваните лица, поради наличието в извадката на редица 

висококвалифицирани професионални групи. Очакваме значими различия в зависимост от 

индивидуалните и трудовите характеристики, като очакваме с нарастване на възрастта и 

заемането на по-висока длъжност в йерархията да нараства и субективното усещане за 

кариерен успех. Допускаме професионалната област да оказва значимо влияние върху 

субективното усещане за кариерен успех най-вече при компонентите удовлетвореност от 

кариерата, признание от другите и автентичност (напр. Shokley et al., 2015). 

Хипотеза 4. Очакваме значими връзки на функционалните его състояния и 

житейските позиции с професионалната реализация. По-конкретно допускаме: 

Подхипотеза 4.1. Его състоянията Нормативен родител и Обгрижващ родител да 

имат позитивни връзки със субективното усещане за кариерен успех и неговите 

компоненти растеж и развитие, признаване от другите и автентичност. Его състоянията 

Възрастен и Естествено дете да имат позитивни връзки с всички компоненти на 

субективното усещане за кариерен успех. Его състоянието Адаптирано дете да има 

позитивни, но по-слабо връзки със субективното усещане за кариерен успех и неговите 

компоненти. 

Подхипотеза 4.2. Житейските позиции „Аз съм добър, другите – също“ и „Аз съм 

добър, а другите не са” да имат позитивни връзки, а житейските позиции „Аз не съм добър, 

а другите са“ и „Аз не съм добър, другите също не са” да имат негативни връзки както с 

общото ниво на субективното усещане за кариерен успех, така и с отделните негови 

компоненти. 

Подхипотеза 4.3. Функционалните его състоянията и житейските позиции да са по-

слабо свързани с обективните кариерни фактори. 

Хипотеза 5. Очакваме значимо влияние на его състоянията и житейските позиции 

върху субективното усещане за кариерен успех. По-конкретно допускаме, че его 

състоянията Нормативен родител, Обгрижващ родител, Възрастен, Естествено дете и 

житейските позиции „Аз съм добър, другите – също“, „Аз съм добър, а другите не са” да 
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съдействат за повишаване на субективното усещане за кариерен успех. Съответно, 

допускаме его състоянието Адаптирано дете  и житейските позиции „Аз не съм добър, а 

другите са“ и „Аз не съм добър, другите също не са” да водят до понижаване на 

субективното усещане за кариерен успех. Допускаме също така, че его състоянията и 

житейските позиции ще имат слабо влияние върху обективните кариерни фактори. 

Хипотеза 6. Допускаме, че его състоянието Възрастен е значим предиктор на 

субективното усещане за кариерен успех при всички професии. Его състоянието 

Естествено дете да оказва влияние при професии, свързани с креативност и независимост 

при взимане на решения (напр. специалисти по изкуства, лекари, инженери и архитекти), а 

его състоянията Нормативен и Обгрижващ родител да са значим предиктор при професии, 

свързани с обгрижване или установяване на правила и норми (напр. специалисти в 

публичния сектор и специалисти по здравни грижи). Допускаме също така, че его 

състоянието Адаптирано дете не оказва влияние върху субективното усещане за кариерен 

успех, защото е свързано с демонстриране на поведение на пасивност и склонност към 

подчинение, които приемаме, че не са характерни за изследваните професионални групи. 

 

3. Методически инструментариум на изследването 

3.1. Организация на изследването и предварителни проучвания 

Изследването за реализиране целите на настоящата дисертация премина през 

предварителен и същински етап. Предварителното проучване се състоеше от две пилотни 

изследвания (първото с извадка от 187 лица, а второто с извадка от 251 лица), проведени 

през 2017 г. за установяване на психометричните характеристики на методиките, 

последвана от експертна оценка за проверка на тяхната съдържателна валидност. 

Същинското изследване включва количествено изследване, чиито резултати се представят 

детайлно и се анализират в настоящия дисертационен труд. 

 

3.2. Същинско изследване на его състоянията, житейските позиции и 

професионалната реализация на личността 

За целите на същинското изследване на дисертацията беше проведено изследване в 

периода от декември 2017 г. до април 2018 г., като бе реализирана извадка от 882 лица на 

възраст между 20 и 78 години (Табл. 1).  
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Таблица 1. Описание на  извадката от същинското изследване (N=882) 

Характеристики N % 

 
Пол (N=881) 

Мъже  362 41,1 
Жени  519 58,9 

 
Възраст (N=839) 

25-35 години 217 25,9 

36-45 години 282 33,6 

46-55 години 207 24,7 

56-65 години 133 15,9 
Степен на образование 
(N=881) 

Висше  703 79,8 
Средно  178 20,2 

Организация (N=881) Публична 674 76,5 
Частна  207 23,5 

 
Длъжност в организацията 
(N=881) 

Ръководител  222 25,2 
Експерт  438 49,7 
Изпълнител  221 25,1 

Стаж (N=846) 1-5 години 109 12,9 
6-10 години 122 14,4 
11-15 години 124 14,7 
16-20 години 146 17,3 
21-25 години 106 12,5 
26-30 години 87 10,3 
31-35 години 81 9,6 
36-40 години 71 8,4 

Заплата (N=879) 510 лв. 61 6,9 
511 – 750 лв. 339 38,6 
751 – 1000 лв. 246 28 
над 1000 лв. 233 26,5 

 
Професионална област 
(N=845) 

Административни и технически специалисти 133 15,7 
Специалисти по здравни грижи 125 14,8 
Специалисти в публичния сектор  161 19,1 
Специалисти по изкуства 70 8,3 
Инженери и архитекти  148 17,5 
Специалисти по финанси 146 17,3 

Лекари  62 7,3 

 

В изследването участваха трудово заети лица в седем професионални области от 28 

населени места на територията на цялата страна, от които 6 села, административни 

центрове на общини, 9 малки града, 12 областни градове и гр. София. Изследването се 

проведе сред служители в различни публични и частни организации – общини, областни 

администрации, училища, театри, архитектурни бюра, юридически кантори, болници и 

частни медицински практики, както и сред професионалисти на свободна практика. 

Изследванията бяха проведени анонимно, като беше предоставена информация за целите 

на изследването и условията, свързани с конфиденциалността на получените данни. 

Средната възраст на участниците в изследването е 43,65 г., като бяха обособени 

четири възрастови групи: 25-35 г., 36-45 г., 46-55 г. и 56-65 г. В извадката преобладават 
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лицата между 36-45 г. (33,5%), докато лицата под 25 години и тези над 65 години 

отпаднаха от анализите, поради фокуса на изследването върху професионалната 

реализация. 

Извадката е небалансирана по пол, като преобладават жените (58,9%) и лицата с 

висше образование (79,8%). В зависимост от длъжността, която заемат в организацията, 

лицата са равномерно разпределени в позициите ръководител и изпълнител, а най-много са 

експертите (49,7%). В зависимост от професионалната си реализация, преобладават 

специалистите в публичния сектор (19,1%), инженери и архитекти (17,5%) и специалисти в 

областта на финансите (17,3%), а най-малко са представени лекарите (7,3%). 

 

3.3. Инструментариум на изследването 

За постигане на целите на изследването е подбран инструментариум, който се 

състои от четири самооценъчни въпросника: за функционалните его състояния, за 

житейските позиции, за субективното усещане за кариерен успех и за обективните фактори 

за кариерата. Три от въпросниците имат 5-степенна Ликертова скала за оценка, а 

отговорите на въпросника за обективните фактори на кариерата се оценяват с дихотомна 

скала. Стойностите на KMO (тест на Кайзер-Майер-Олкин) за обща извадкова адекватност 

са добри (от 0,866 до 0,876) със статистическа значимост p<0,001, което позволява 

провеждането на факторни анализи. Адаптацията на въпросника за его състоянията, 

житейските позиции и субективното усещане за кариерен успех включи необходимите 

процедури за прав и обратен превод от двама независими преводачи, един от които е и 

психолог.  

  За изследване на его състоянията се използва въпросникът на Джули Хей, който 

съдържа 40 твърдения (Hay, 2015). Проведен е експлораторен факторен анализ по метода 

на главните компоненти с ротация по Equamax върху айтемите на въпросника, чрез 

въвеждане на ограничение от 5 броя на извлечените фактори, като факторите са:  

Нормативен родител (α = .82), Обгрижващ родител (α = .80), Възрастен (α = .75), 

Адаптирано дете (α = .80) и Естествено дете (α = .56). В резултат на факторния анализ от 

първоначалните 40 твърдения във въпросника останаха 32 айтема, с обща обяснена 

дисперсия 48,04 %. Получените стойности за вътрешната консистентност на айтемите 

свидетелстват за много добра вътрешна съгласуваност на айтемите. Изключение прави 
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единствено его състоянието Естествено дете с коефициент α = .56, което може да се дължи 

на по-малкия брой айтеми, попадащи във фактора (5 айтема), което предполага по-

внимателна интерпретация на получените резултати. 

За изследване на житейските позиции е конструиран авторски самооценъчен 

въпросник, съдържащ 28 израза - прилагателни или деепричастия, описващи конкретни 

личностни характеристики. Структурирането му следва определени теоретични виждания 

за същността на базисните житейски позиции и тяхното проявление в поведението на 

личността, основан на модела на Файн и Поджио (Fine, Poggio, 1977). Проведеният 

експлораторен факторен анализ със зададена 4 факторна структура обяснява 47,24 % от 

вариациите, като от първоначалните 28 твърдения във въпросника останаха 24 айтема. 

Факторите са:  „Аз съм добър, другите - също”(α = .73),  „Аз не съм добър, а другите са” (α 

= .68),  „Аз не съм добър, другите също не са” (α = .70) и „Аз съм добър, а другите не са” (α 

= .70).  Получените стойности за вътрешната консистентност на айтемите свидетелстват за 

приемливи психометрични характеристики на отделните скали, което гарантира 

надеждността на получените резултати в настоящото изследване. 

За измерване на професионалната реализация се подбраха два инструмента – 

въпросник за субективно усещане за кариерен успех и обективни кариерни фактори. 

Въпросникът за субективното усещане на кариерен успех съдържа 15 твърдения, 

групирани в пет скали (Shockley et al., 2015). Проведен е експлораторен факторен анализ 

по метода на главните компоненти с ротация по Varimax чрез въвеждане на ограничение 

от 5 броя на извлечените фактори, обяснената дисперсия е 72,15% и факторите са:  

„Удовлетвореност от кариерата”(α = .83), „Признаване от другите” (α = .84), „Растеж и 

развитие” (α = .82), „Личен живот” (α = .71) и „Автентичност“ (α = .72). Стойностите на 

коефициентите за надеждност ни дават основание да приемем, че психометричните 

характеристики на въпросника са удовлетворяващи. 

Измерването на обективните фактори за кариерен успех се осъществява с помощта 

на 5 твърдения, изведени въз основа на теоретичните предпоставки в модела на Абел и 

колеги (Abele et al, 2010). Оценката на твърденията се осъществява чрез дихотомна скала 

(„да“ и „не“). Твърденията са свързани с извличане на информация за делегиране на права 

и задължения, възможностите за управление на проекти, упражняване на придобитата 

професионална квалификация, наличието на повишение през последните 5 години и 
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субективно възприятие за престижа на практикуваната професия. При анализа на 

резултатите към обективните фактори за кариерен успех бяха включени и въпроси относно 

заеманата длъжност в организацията и размера на основното месечно възнаграждение. 

 

За осъществяване на целите на дисертационното изследване за обработката на 

емпиричните данни бяха използвани следните статистически анализи, извършена с 

помощта на статистическата програма  SPSS - версия 19: 

 Дескриптивна статистика – вариационен анализ на честотните разпределения по 

отделните признаци; анализ на надеждност и факторен анализ. 

 Т-тест на Стюдънт за независими извадки (Independent Samples T-Test) – за 

сравняване на средни стойности по дадена променлива при две независими 

извадки;  

 Еднофакторен дисперсионен анализ (one-way ANOVA) – за сравняване на средни 

стойности по дадена променлива при повече от две групи;  

 Корелационен анализ – за установяване на взаимозависимости между изследваните 

променливи;  

 Многофакторен линеен регресионен анализ – за установяване на причинно-

следствени връзки. 

 

4.   Ограничения на проведеното изследване 

Като ограничения на настоящото изследване следва да се посочат липсата на баланс в 

разпределението на лицата по пол (мъжете са 41,1%), хомогенността по фактор 

„образователна степен“ (почти 80% от изследваните лица са с висше образование) и по 

отношение на вида на организацията (публична и частна), както и по-слабото 

представителство на лекари (N = 62) и специалисти по изкуства (N = 70). Получените 

резултати могат да се дължат на особености на извадката, поради което е възможно те да 

са специфични за изследваната група лица.  

 

 В трета глава са представени получените резултати, свързани с функционалните 

его състояния, житейските позиции и субективното усещане за кариерен успех и 

обективните кариерни фактори. Анализират се индивидуалните и трудовите различия в 
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изследваните променливи. Задълбочено се разглеждат връзките между его състояния, 

житейски позиции и професионалната реализация на личността, като детайлно се 

анализират връзките на изследваните личностни характеристики със субективното 

усещане за кариерен успех. Накрая са представени водещите предиктори от его 

състоянията и житейските позиции за субективното усещане за кариерен успех като цяло и 

при специалисти от различни изследвани професионални области. 

 

1. Его състояния: изразеност на функционалните его състояния и 

различия в зависимост от индивидуалните и трудовите характеристики 

В съответствие с целите, задачите и хипотезите на изследването, най-напред са 

разгледани резултатите от описателната статистика на его състоянията. На второ място са 

представени индивидуалните и трудовите различия при тях.  На трето място са 

представени различията в его състоянията в зависимост от професионалната област и 

длъжността, която лицата заемат в организацията 

1.1. Описателна статистика за функционалните его състояния 

Проследяването на изразеността на его състоянията потвърди издигнатата хипотеза, 

че водещи са его състоянията Възрастен, Обгрижващ родител и Естественото дете (табл.2).  

Таблица 2. Описателна статистика за функционалните его състояния (N=882)  

Фактори  Брой 

айтеми 

M SD Усреднена 

М 

Усреднена 

SD 

Min. Max. 

Нормативен родител 7 20.43 5.55 2.92 .79 7.00 35.00 

Обгрижващ родител 6 24.79 3.62 4.13 .60 11.00 30.00 

Възрастен  7 28.53 3.89 4.08 .56 14.00 35.00 

Адаптирано дете 7 23.08 5.40 3.30 .77 7.00 35.00 

Естествено дете 5 18.13 3.00 3.63 .60 9.00 25.00 

 

По-слабо са изразени его състоянията Нормативен родител и Адаптирано дете. Този 

резултат ни дава основание да се каже, че преобладаващи сред изследваните лица са 

характеристики като аналитичност в мисленето, адаптивност,  устойчивост, постоянство и 

отдаденост на другите, импулсивност и спонтанност.  

1.2. Индивидуални различия във функционалните его състояния 

Резултатите от изследването потвърдиха, че  има значими различия в зависимост от 

пола, като его състоянието Нормативен родител е по-изразено при мъжете, а его 

състоянията Обгрижващ родител и Адаптирано дете са по-изразени при жените. Липсват 
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различия при мъжете и жените при его състоянията Възрастен и Естествено дете. Мъжете 

включени в изследването се възприемат като по-скриктни и строги при определяне на 

правилата и налагане на реда, докато  жените са по-обгрижващи, помагащи и 

съобразяващи се с другите.  Установи се, че его състоянията Обгрижващ родител, 

Възрастен и Адаптирано дете са по-изразени за по-възрастните лица (46-65 г.), отколкото 

за по-младите (25-35 г.), като не се установяват възрастови различия в его състоянията 

Нормативен родител и Естествено дете.  

1.3. Професионални и трудови различия във функционалните его състояния 

Получените резултати свидетелстват за наличие на значими различия във всички 

функционални его състояния в зависимост от професионалната област. Его състоянието 

Нормативен родител е водещо при лекари, инженери и архитекти. Его състоянието 

Обгрижващ родител е по-силно изразено при административните и технически 

специалисти и специалистите по здравни грижи, а его състоянието Възрастен е по-силно 

изразено при лекарите, инженерите и архитектите и специалистите по здравни грижи Его 

състоянието Адаптирано дете е по-изразено при специалистите по здравни грижи и 

финансистите, а его състоянието Естествено дете е по-силно изразено при специалистите 

по изкуствата. Установи се също така, че его състоянията Нормативен родител Възрастен 

са по-изразени при лицата, заемащи ръководни позиции в сравнение с тези на експертна и 

изпълнителска длъжност.  

 

2. Житейски позиции: изразеност на житейските позиции и различия в 

зависимост от индивидуалните и трудовите характеристики 

В съответствие с целите, задачите и хипотезите на изследването, най-напред са 

описани резултатите от описателната статистика на житейските позиции. На второ място 

са представени индивидуалните и трудовите различия при тях.  На трето място са 

представени различията в житейските позиции в зависимост от професионалната област и 

длъжността, която лицата заемат в организацията. 

 

2.1. Описателна статистика за житейските позиции 

Получените резултати потвърждават очакванията ни, че житейската позиция „Аз 

съм добър, другите - също“ е доминиращата позиция сред изследваните лица (табл. 3).  
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Таблица 3. Описателна статистика на житейските позиции (N=862)  

Житейска позиция Брой 

айтеми 

M SD Min. Max. 

„Аз съм добър, другите - също “ 6 24.53 3.38 8.00 30.00 

„Аз съм добър, а другите не са” 6 14.11 3.92 6.00 26.00 

„Аз не съм добър, а другите са” 6 13.22 3.67 6.00 30.00 

„Аз не съм добър, другите също не са” 6 13.31 3.83 6.00 26.00 

 

Относително по-слабо са оценени житейските позиции „Аз съм добър, а другите не 

са“, „Аз не съм добър, другите също не са” и „Аз не съм добър, а другите са“. Това 

потвърждава изцяло втората ни хипотеза и можем да предположим, че изследваните лица 

описват себе си като автономно функциониращи личности, асертивни, общителни и 

демонстриращи равнопоставеност във взаимоотношенията си с другите и света като цяло.  

2.2. Индивидуални различия в житейските позиции 

Резултатите от изследването потвърдиха, че  има значими различия в зависимост от 

пола. При мъжете  по-силно са изразени житейските позиции „Аз съм добър, а другите не 

са“ и „Аз не съм добър, другите също не са”, докато при жените е по- изразена житейската 

позиция „Аз съм добър, другите - също“. В нашето изследване не се установиха различия в 

житейската позиция „Аз не съм добър, а другите са“, което може да се дължи на проявена 

социална желателност при изследваните лица, спецификата на извадката, която включва 

заети лица (като голяма част от тях упражняват професията си) или на високата 

квалификация на участниците в изследването.  

Установи се, че позицията „Аз съм добър, другите - също“ е по-изразена при по-

възрастните изследвани лица (56-65 г.), отколкото при по-младите (25-35 г.), докато 

житейската позиция  „Аз съм добър, а другите не са” е по-характерна за по-младите (25-35 

г.), отколкото за останалите лица, участвали в изследването (36-65 г.). Не се установиха 

възрастови различия в житейските позиции „Аз не съм добър, а другите са“ и „Аз не съм 

добър, другите също не са“. Получените резултати потвърдиха изцяло издигнатата втора 

хипотеза.  

2.3. Професионални и трудови различия в житейските позиции 

Установи се, че при лекари, инженери и архитекти и специалисти по изкуства 

житейската позиция „Аз съм добър, а другите не са” е по-изразена, докато при  
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специалистите по здравни грижи е по-изразена позицията  „Аз не съм добър, а другите  

са”.  Житейската позиция  „Аз не съм добър, другите също не са” преобладава при 

специалистите по изкуства. Тези резултати потвърждават втората ни хипотеза за 

наличието на значими различия между базисните житейски позиции при специалистите от 

различните професионални области. 

 

3. Професионална реализация: обективни кариерни фактори, субективно 

усещане за кариерен успех и различия в зависимост от индивидуалните и 

трудови характеристики 

В съответствие с целите, задачите и хипотезите на изследването, най-напред са 

описани резултатите от описателната статистика за обективните фактори за кариерен 

успех. Следвани от резултатите за субективното усещане за кариерен успех и са 

представени различията в зависимост от професионалната област и длъжността, която 

лицата заемат в организацията. 

3.1. Обективни фактори за кариерен успех 

 Според получените резултати близо 2/3 от изследваните лица оценяват професията 

си като престижна в обществото и почти толкова (72,2%) заемат длъжности, които 

съответстват на професионалната им квалификация. Изследваните лица са разпределени в 

целия диапазон по отношение на размера на възнагражденията. Установихме обаче, че 

повече от половината (54,5%) получават заплащане над 750 лева, като 26,5% от тях 

получават заплата над 1000 лева. Съответно, почти 39% от заетите лица получават 

заплащане малко по-високо от минималната работна заплата (511-750 лева), а 7% са на 

минимална работна заплата. Следователно, въпреки наличието на относително висок 

процент лица с висока квалификация (близо 70% от изследваните лица са с висше 

образование) голяма част от тях (74,1%)  получават заплащане, което е под средната 

заплата за страната, която към 01. 01. 2018 г. по данни на НСИ е в размер на 1075лв. (НСИ, 

2018).   

3.2. Субективно усещане за кариерен успех 

Получените резултати показват, че общото равнище на субективен кариерен успех е 

сравнително високо, като в същото време не се наблюдават съществени различия в 

отделните нейни  компоненти (табл. 4).  
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Таблица 4.  Описателна статистика на субективното усещане за кариерен успех (N=876)  

Фактори  Брой айтеми M SD Min. Max. 

Общо ниво на субективно усещане за 

кариерен успех 

15 60.42 8.49 25.00 75.00 

Удовлетвореност от кариерата 3 11,74 2,49 3.00 15.00 

Признаване от другите 3 12,06 2,24 3.00 15.00 

Растеж и развитие 3 12,42 2,02 3.00 15.00 

Личен живот 3 11,56 2,57 3.00 15.00 

Автентичност 3 12,63 2,25 3.00 15.00 

 

Може да се каже, че е налице относително висока оценка на изследваните лица за 

реализация на професионалните им потребности и развитие на кариерата, възможностите 

за повишаване на професионалната компетентност и  постигнатият авторитет в работна 

среда.  Тези резултати потвърдиха изцяло третата ни хипотеза. 

 Не се установиха значими полови различия в субективното усещане за кариерен 

успех като цяло, с изключение на удовлетвореността от личния живот. Жените в по-голяма 

степен от мъжете докладват, че успяват да отделят време за семейството и приятелите си. 

По отношение на възрастовите различия в субективното усещане за кариерен успех, се 

установи, че лицата на възраст 25 – 45 г. в сравнение с тези на възраст 56-65 г. изпитват в 

по-малка степен удовлетвореност от кариерата си, от възможността за повишаване на 

своята компетентност и развитието на своите професионални желания и стремежи.  

Според получените резултати при лекарите, в сравнение с останалите професии, са 

по-силно изразени удовлетвореността от кариерата и автентичността, като в същото време 

те проявяват в по-малка степен удовлетвореност от времето, което могат да отделят за 

приятелите и семейството.  Важно е да се уточни обаче, че получените резултати не могат 

да се генерализират поради относително малкият брой изследвани лекари в извадката и 

следва да се потвърдят в бъдещи изследвания.  

Установи се, че при ръководителите  са по-изразени удовлетвореността от 

кариерата, признанието от другите и реализацията на професионалните потребности в 

сравнение с изпълнителите и експертите.  

4. Връзки между его състояния, житейски позиции и професионална реализация 

на личността  

В съответствие с целите, задачите и хипотезите на изследването, най-напред са 

описани резултатите за връзките между его състояния и житейски позиции. На второ 
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място са представени връзките между его състоянията, обективните кариерни фактори и 

субективното усещане за кариерен успех.  На трето място са представени връзките между 

житейските позиции, обективните кариерни фактори и субективното усещане за кариерен 

успех. 

4.1. Връзки между его състояния и житейски позиции 

Резултатите от проведения корелационен анализ (табл. 5) представят силни 

позитивни връзки най-вече на житейската позиция „Аз съм добър, другите също“ с его 

състоянията Обгрижващ родител и Възрастен.  Налице е силна връзка на житейската 

позиция „Аз съм добър, а другите не са“ и его състоянието Нормативен родител. 

Полученият резултат е очакван и съответства на теоретичния модел, като ни дава 

основание да предположим, че лицата проявяващи доминиращо, осъдително и 

контролиращо поведение се чувстват по-важни и проявяват склонност към обезценяване и 

критикуване на другите (Wouters and Smale, 1990). 

Таблица 5. Корелационни връзки между его състояния и житейските позиции (N=861) 

 

„Аз съм 

добър,  

другите също“ 

„Аз съм добър,  

а другите не са“ 

„Аз не съм добър, 

а другите са“ 

„Аз не съм добър,  

другите също не са“ 

Нормативен родител .132** .593** -.094** .229** 

Обгрижващ родител .608** -.155** .052 -.107* 

Възрастен  .468** .038 -.160** -.158** 

Адаптирано дете .367** -.008 .368** .083* 

Естествено дете .341** .181** -.235** -.213** 

* p < .05; ** p < .01  

 

Установиха се също така позитивни умерени връзки на житейската позиция „Аз съм 

добър, другите също“ с его състоянията Адаптирано дете и Естествено дете, докато 

връзката с Нормативния родител е позитивна, но слаба. Оттук може да се направи 

предположението, че за изследваните лица стремежът към получаване на социално 

одобрение и удовлетворяване на потребностите „тук и веднага“ са свързани с 

подчертаване на важността и значимостта на другите и равнопоставеността във 

взаимоотношенията.  

Установи се умерена връзка на житейската позиция „Аз не съм добър, а другите са“ 

и его състоянието Адаптирано дете. Полученият резултат е очакван и ни дава основание да 

предположим, че лицата проявяващи зависимо, подчинено и социално желателно 
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поведение се стремят да избягват неодобрение, проявяват по-голяма търпимост и 

склонност за адаптация към изискванията на средата.  

4.2. Връзки между его състояния, обективни кариерни фактори и 

субективно усещане за кариерен успех 

 Получените резултати от проведения корелационен анализ между его състоянията 

и обективните кариерни фактори показват, че има значима, но слаба позитивна връзка 

между его състоянието Нормативен родител и заплатата, както и слаби, но отрицателни 

връзка с делегирането на права, задължения и ръководството на проекти.  

Установи се, че субективното усещане за кариерен успех като цяло има силни 

позитивни връзки най-вече с его състоянията Възрастен, Естествено дете и Обгрижващ 

родител, докато връзките на субективното усещане за кариерен успех с Адаптираното дете 

и Нормативният родител са позитивни, но по-слаби (табл. 6). 

Таблица 6. Корелационни връзки на его състоянията със субективното усещане за кариерен успех N=876) 

Субективен 

успех/  

Его състояния 

Общо суб. 

усещане за 

кариерен 

успех 

Удовле-ст от 

кариерата 

Признаване 

от другите 

Растеж и 

развитие 

Личен 

живот 

 

Автентичност 

Нормативен 

родител 
.131** .070* .202** .119** -.001 .102** 

Обгрижващ 

родител 
.424** .307** .315** .389** .268** .288** 

Възрастен  .499** .313** .370** .442** .340** .378** 

Адаптирано 

дете 
.159** .164** .119** .143** .040 .128** 

Естествено 

дете 
.436** .320** .338** .351** .318** .280** 

* p < .05; ** p < .01 

 

Можем да кажем, че характеристиките на Възрастния, като приспособимост към 

средата, организираност, безпристрастност и рационалност, способността да се разрешават 

проблеми, водят до сравнително високо усещане за кариерен успех и удовлетвореност от 

професионалната реализация и чувство за постигнато личностно развитие. По същия 

начин характеристиките на Обгрижващия родител, като емпатичност, загриженост за 

другите и насърчаването на развитието водят до усещането, че личността е постигнала 

успех в своята кариера. Не на последно място характеристиките на Естественото дете, като 

любопитство, склонност към поемане на риск, асертивностт и стремеж към постигане на 
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успехи, водят до сравнително високо усещане за кариерен успех и удовлетвореност от 

постигнатите резултати в професионален план.  

 

4.3. Връзки между житейски позиции, обективни кариерни фактори и 

субективно усещане за кариерен успех  

Получените резултати от проведения корелационен анализ между житейските 

позиции и обективните кариерни фактори показват, че има слаби отрицателни връзки 

между житейската позиция „Аз съм добър, а другите не са” и делегирането на права и 

задължения, както и ръководството на проекти. Установи се също така и слаба позитивна 

връзка между тази позиция и заплатата. 

Резултатите, представени на таблица 7 представят, че има позитивна и силна връзка 

на житейската позиция „Аз съм добър, другите - също“ с общото усещане за субективен 

кариерен успех и отделните ѝ компоненти. Установи се също така, че житейските позиции 

- „Аз не съм добър, а другите са” и „Аз не съм добър, другите също не са” имат слаби и 

негативни връзки със субективното усещане за кариерен успех.  

Таблица 7. Корелационни  връзки на житейските позиции със субективно усещане за кариерен успех  

(N=854) 

Субективен кариерен 

успех/  

Житейски позиции 

Общо суб. 

усещане за 

кариерен успех 

Удовл-ст 

от 

кариерата 

Признаване 

от другите 

Растеж и 

развитие 

Личен 

живот 

 

Автен-

тичност 

„Аз съм добър, другите 

- също “ 
.435** .320** .346** .421** .238** .295** 

„Аз съм добър, а 

другите не са” 
.005 .018 .064 .041 -.111** .022 

„Аз не съм добър, а 

другите са” 
-.234** -.126** -.170** -.201** -.209** -.146** 

„Аз не съм добър, 

другите също не са” 
-.217** -.151** -.146** -.163** -.241** -.086* 

* p < .05; ** p < . 01  

Получените резултати потвърждават частично четвъртата хипотеза за наличие на 

значими връзки между его състоянията и житейските позиции и субективното усещане за 

кариерен успех.  

 

5. Предиктивна роля на его състоянията и житейските позиции за 

субективното усещане за кариерен успех на личността 

 

Следвайки задачите и хипотезите на изследването бяха проведени поредица от 

регресионни анализи, за да се проследи предиктивната роля на его състоянията и 
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житейските позиции въеху професионалната реализация на личността, разбирана като 

субективно усещане за кариерен успех (табл. 8). 

 

Таблица 8. Резултати от йерархичен регресионен анализ за предиктивната роля на его състояния, 

житейски позиции, индивидуални и трудови характеристики върху субективното усещане за кариерен 

успех.   

Променливи Стъпка  1 Стъпка 2 Стъпка 3 Стъпка 4 

Пол .053 .072 .018 .024 
Образователна степен -.009 .041 .072* .034 

Възраст .091* -.079 -.119 -.100 

Организация  .028 .059 .062* 

Длъжност  -.112** -.065 -.054 

Стаж  .175* .189** .137* 

Заплата  .021 .012 .021 

„Аз съм добър, другите - също “   .427*** .196*** 

„Аз съм добър, а другите не са”   .046 -.032 

„Аз не съм добър, а другите са”   -.165*** -.114*** 

„Аз не съм добър, другите също не са”   -.104** -.052 

Нормативен родител    .017 

Обгрижващ родител    .079 

Възрастен    .251*** 

Адаптирано дете    .001 

Естествено дете    .211*** 

R
2
 0.01 0.03 0.28 0.39 

R
2 
Change 0.01 0.02 0.25 0.11 

F 2.92* 3.47*** 27.21*** 31.17*** 

Df 3 7 11 16 

Представен е стандартизиран регресионен коефициент (β), ***  p≤0.001, **  p≤0.01, *  p≤0.05 

 

Резултатите от проведения регресионен анализ за съвместното влияние на 

индивидуалните и трудовите характеристики, его състоянията и житейските позиции 

върху субективното усещане за кариерен успех показват, че изследваните променливи 

обясняват заедно 39% от вариациите (R
2
=.39). Регресионният анализ беше проведен на 

четири етапа с цел последователно да се контролира влиянието на изследваните 

променливи. Проверката за мултиколинеарност показа, че такава не е проблем, тъй като 

стойностите на теста VIF на включените в анализа променливи его състояния и житейски 

позиции варира между 1,41 и 1,85 (което е под общоприетaта гранична стойност VIF<10). 

Най-значим ефект имат его състоянията Възрастен (β=.25; p=.000) и Естествено дете 

(β=.21; p=.000), които умерено съдействат за повишаване на субективното усещане за 
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кариерен успех. Житейската позиция „Аз съм добър, другите - също“ значително губи 

своето влияние (β=.20; p=.000). От изследваните индивидуални и трудови характеристики 

само стажът, въпреки че губи от своето влияние,  има ефект, като слабо повишава 

субективното усещане за кариерен успех (β=.14; р=.025). Установи се също така, че 

житейската позиция „Аз не съм добър, а другите са“ (β=-.11; p=.001) има много слаб ефект 

като намалява усещането да успех в кариерата. 

Подробно са разгледани влиянието на житейските позиции, его състоянията, 

индивидуалните и трудовите характеристики върху отделните компонентите на 

субективното усещане за кариерен успех. Най-значим ефект изследваните характеристики 

имат върху компонента „Растеж и развитие“ (R
2
=31), като съществена роля за кариерния 

успех имат его състоянията Възрастен (β=.22, p=.000) и житейската позиция „Аз съм 

добър, другите - също “ (β=.21; p=.000). Значим, но много слаб позитивен ефект върху 

компонента „Растеж и развитие“ оказват Естествено дете (β=.13, p=.000) и Обгрижващ 

родител (β=.12, p=.010 ), а житейската позиция „Аз не съм добър, а другите са“ (β= -.11; 

p=.002) много слабо понижава удовлетвореността от развитието в кариерата. 

 На второ място, изследваните характеристики оказват значим ефект върху 

компонента „Признание от другите”, като обясняват 26% от вариациите. Съществена роля 

за кариерния успех имат житейската позиция „Аз съм добър, другите - също“ (β=.17; 

p=.000) и его състоянието Възрастен (β=.16, p=.000).  Значим, но много слаб позитивен 

ефект върху компонента „Признаване от другите“ оказват его състоянията Нормативен 

родител (β=.13, p=.002) и Естествено Дете (β=.13, p=.000).  

На трето място, изследваните характеристики оказват влияние върху компонента 

„Личен живот”, като обясняват 22% от вариациите. Отново съществена роля за 

субективното усещане за кариерен успех имат Възрастният (β=.19, p=.000) и Естественото 

дете (β=.19, p=.000), като слабо повишават усещането за удовлетвореност от личния живот 

извън работната среда. Житейските позиции „Аз не съм добър, а другите са“ (β= -.11; 

p=.004) и „Аз съм добър, а другите не са“ (β= -.11; p=.016)  имат много слаб и незначителен 

ефект, като понижават усещането за кариерен успех.  

Его състоянията и житейските позиции оказват значим ефект върху 

„Автентичността“, като обясненият процент вариация е 21%. Най-значим ефект има его 

състоянията Възрастен (β=.25; p=.000), а от изследваните трудови характеристики роля 
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има само стажът (β=.20; р=.005). Слаба роля имат житейската позиция „Аз съм добър, 

другите - също “ (β=.14; p=.000) и его състоянието Естествено дете (β=.14; p=.000), които 

слабо съдействат за повишаване на субективното усещане за кариерен успех, докато 

възрастта (β=.13; р=.049) като индивидуална характеристика слабо намалява субективното 

усещане за кариерен успех.  

При компонента „Удовлетвореност от кариерата“ изследваните променливи 

обясняват 20% от вариациите (R
2
=.20). Съществена роля за усещането за удовлетвореност 

от кариерата имат его състоянието Естествено дете (β=.18; p=.000) и  житейската позиция 

„Аз съм добър, другите - също “ (β=.16; p=.000). Значим, но незначителен ефект има и его 

състоянието Възрастен (β=.12; p=.005), който слабо съдейства за повишаване на 

субективното усещане за кариерен успех. От изследваните трудови характеристики 

заеманата длъжност има слаб негативен ефект при проследяване на съвместното влияние 

на индивидуалните и трудовите характеристики (β=-.12; р=.003), като влиянието му 

постепенно намалява. Останалите изследвани индивидуални и трудови характеристики не 

оказват значимо влияние върху удовлетвореността от кариерата при участниците в 

настоящето изследване.   

 

6. Предиктивна роля на его състоянията и житейските позиции за 

субективното усещане за кариерен успех в зависимост от професионалната 

област на реализация на личността  

Следвайки задачите и хипотезите на изследването бяха проведени поредица от 

регресионни анализи, за да се проследи предиктивната роля на его състоянията,  

житейските позиции, индивидуалните и трудовите характеристики върху обективния 

кариерен успех (табл. 9). Резултатите от проведения регресионен анализ за съвместното 

влияние на индивидуалните и трудовите характеристики, его състоянията и житейските 

позиции върху обективните фактори за кариерен успех показват, че изследваните 

променливи обясняват заедно 41% от вариациите (R
2
=.41). Въз основа на получените 

резултати се установи, че функционалните его състояния и житейските позиции нямат 

връзки и не са значими предиктори на обективните кариерен фактори за успех. Най-

значим ефект върху обективния кариерен успех имат заеманата длъжност (β=.44; p=.000)  

и заплатата (β= -.21; p=.000). В съответствие с нашите очаквания се установи, че по-

високата длъжност в организацията води до значително повишаване на възприемането на 
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постигнатия обективен кариерен успех. В същото време размерът на възнаграждението 

слабо понижава това възприятие, което потвърждава резултати, получени и от други 

автори (Stumpf, 2012) и вероятно може да се обясни с преживяването за ниска оценка на 

трудовото изпълнение и липсата на адекватното му заплащане от страна на личността. 

 

Таблица 9. Резултати от йерархичен регресионен анализ за предиктивната роля на его състояния, 

житейски позиции, индивидуални и трудови характеристики върху обективния кариерен успех  

Променливи Стъпка  1 Стъпка 2 Стъпка 3 Стъпка 4 

Пол .208*** .065* .060* .056 

Образователна степен .280*** -.009 -.020 -.011 

Възраст -.052 -.019 -.016 -.022 
Организация  .043 .040 .036 

Длъжност  .465*** .446*** .435*** 

Стаж  .094 .089 .105 

Заплата  -.228*** -.221*** -.213*** 

„Аз съм добър, другите - също “   -.096*** -.052 

„Аз съм добър, а другите не са”   -.097** -.051 

„Аз не съм добър, а другите са”   .058 .036 

„Аз не съм добър, другите също не са”   -.008 -.008 

Нормативен родител    -.072 

Обгрижващ родител    -.028 

Възрастен     -.044 

Адаптирано дете    .027 

Естествено дете    -.023 

R
2
 0.11 0.38 0.40 0.41 

R
2 
Change 0.11 0.27 0.02 0.007 

F 31.87*** 69.46*** 48.17*** 33.85*** 

Df 3 7 11 16 

Представен е стандартизиран регресионен коефициент (β),  ***  p≤0.001, **  p≤0.01, *  p≤0.05 

 

Връзката на личността с професионалния успех е сложна, като предполага директни 

и недиректни взаимодействия между конкретни личностни черти и различни критерии за 

професионалния успех. На таблица 10 са представени водещите предиктори при его 

състоянията, житейските позиции, индивидуалните и трудовите характеристики за 

субективното усещане за кариерен успех при изследваните професионални групи. Може да 
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се направи обобщение, че в подкрепа на нашите очаквания се установи значимата роля на 

житейските позиции и его състоянията върху субективното усещане за кариерен успех. 

 

Таблица 10. Водещи предиктори за субективното усещане за кариерен успех при различните 

професионални области 

Професионална 

област 

Его състояние Житейска позиция Трудови  

характеристики 

Административни и 

технически 

специалисти 

Възрастен  

(β=.317, p≤0.01) 

Естествено дете 

(β=.230, p≤0.001) 

„Аз съм добър, другите - 

също“ (β=.298, p≤0.001) 

 

- 

Специалисти по 

здравни грижи 

Обгрижващ родител 

(β=.245, p≤0.01) 

„Аз съм добър, другите - също 

“ (β=.310, p≤0.01) 

 

- 

Специалисти в 

публичния сектор 

Възрастен 

(β=.253, p≤0.01) 

„Аз съм добър, другите - също 

“ (β=.371, p≤0.001) 

Заплата 

(β=-.194, p≤0.05) 

Специалисти по 

изкуства  

Естествено дете 

(β=.359, p≤0.01) 

„Аз съм добър, другите - също 

“ (β=.332, p≤0.05) 

- 

Инженери и архитекти Възрастен 

(β=.351, p≤0.001) 

Естествено дете 

(β=.220, p≤0.01) 

Адаптирано дете 

(β=.207, p≤0.01) 

„Аз не съм добър, а другите 

са”  

(β=-.175, p≤0.05) 

„Аз не съм добър, другите 

също не са”  

(β=-.155, p≤0.001) 

 

- 

Специалисти по 

финанси 

Възрастен 

(β=.355, p≤0.001) 

Естествено дете 

(β=.198, p≤0.05) 

„Аз съм добър, другите - също 

“ (β=.185, p≤0.05) 

Заплата 

(β=.237, p≤0.01) 

Лекари - - Вид организация 

(β=.283, p≤0.05) 

 

Потвърди се очакването ни, че его състоянието Възрастен е значим предиктор на 

субективното усещане за кариерен успех при четири от изследваните седем 

професионални области, а именно: инженери и архитекти, финансисти, специалисти в 

публичния сектор и административни и технически специалисти. Установи се също така, 

че его състояние Естествено дете е значим предиктор при специалистите по изкуства, 

инженери и архитекти, финансисти, и административни и технически специалисти, като 

най –силна е ролята му при професии, характеризиращи се с креативност, независимост и 

свобода при взимане на решения. Его състоянието Обгрижващ родител е значим 

предиктор за субективното усещане за кариерен успех при специалистите по здравни 

грижи, т.е. професии, свързани с обгрижване и предоставяне на здравни услуги.  
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Въз основа на получените резултати можем да приемем, че функционалните его 

състояния и житейските позиции са значими предиктори на субективното усещане за 

кариерен успех. По-конкретно, его състоянията и житейските позиции влияят върху 

удовлетвореността от кариерата, признаването от другите, баланса между личния живот и 

работата, растежа в кариерата и развитие на личните компетентности и автентичността на 

изследваните служители. В същото време, его състоянията и житейските позиции нямат 

значими връзки с изследваните обективни фактори за кариерен успех.  

Следователно въз основа на получените резултати можем да приемем, че: 

Хипотеза 1 бе потвърдена, като се установиха различия в изразеността на 

функционалните его състояния. Водещи за изследваните лица в настоящето проучване са 

его състоянията Възрастен, Обгрижващ родител и Естествено дете, а по-малко са проявени 

Нормативен родител и Адаптирано дете. Следователно за изследваните служители са 

характерни обективната обработка на информацията, аналитичност в мисленето, 

адаптивност и устойчивост, постоянство и отдаденост към потребностите на другите, 

любопитство, спонтанност и известна склонност към риск. В същото време по-слабо са 

проявени характеристики като критичност, авторитаризъм, налагане на собственото 

мнение и стриктното следване на правилата и нормите. Установиха се значими различия 

при его състоянията Нормативен родител, Обгрижващ родител и Възрастен, които са по-

изразени при заемащите ръководни длъжности, отколкото при лица, заемащи експертни и 

изпълнителски длъжности в организациите. Потвърди се издигнатата хипотеза, че его 

състоянията Обгрижващ родител, Възрастен и Адаптирано дете са по-изразени при по-

възрастните изследвани лица (46-65 г.), отколкото за по-младите (25-35 г.), което ни дава 

основание да предположим, че те се възприемат като по-обгрижващи, аналитични при 

взимане на решения, както и като по-адаптивни и спазващи социалните норми и 

изисквания. Частично се потвърди хипотезата ни по отношение на половите различия, като 

при мъжете по-силно е изразено его състоянието Нормативен родител, докато при жените 

са по-изразени его състоянията Обгрижващ родител и Адаптирано дете. 

Хипотеза 2 също се потвърди, като се установиха различия в изразеността на 

житейските позиции, като водеща е позицията „Аз съм добър, другите - също“, т.е. при 
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изследваните лица преобладават характеристики като асертивност, себеприемане и 

приемане на другите, толерантност и емпатичност. Значително по-слабо са проявени 

житейските позиции „Аз съм добър, а другите не са“, „Аз не съм добър, другите също не 

са” и „Аз не съм добър, а другите са“.  

Житейските позиции „Аз съм добър, а другите не са“ и „Аз не съм добър, другите 

също не са” са по-изразени при мъжете и това може да се обясни с характерните за този 

пол по-голяма самоувереност и вяра в собствените възможности, подценяване на другите 

или ситуацията, склонност към съревнование и конкуренция. Житейската позиция „Аз съм 

добър, другите - също“ е по-силно изразена при жените, което ни дава основание да 

направим извода, че те в по-голяма степен са креативни, любящи, проявяват 

конструктивна критика, емоционалност и са по-ефективни в междуличностната 

комуникация.  

Житейската позиция „Аз съм добър, другите - също“ е по-изразена при по-

възрастните изследвани лица (56-65 г.), отколкото при по-младите (25-35 г.), което ни дава 

основание да направим извод, че по-възрастните лица се възприемат като по-обгрижващи, 

аналитични при взимане на решения, както и като по-адаптивни и спазващи социалните 

норми и изисквания. Житейската позиция  „Аз съм добър, а другите не са” е по-характерна 

за по-младите (25-35 г.), отколкото за останалите лица, участвали в изследването (36-65 г.), 

следователно може да се направи предположението, че по-младите се възприемат като по-

способни, с по-висока самооценка и по-справящи се с нови предизвикателства.  

При лица, заемащи ръководни длъжности са по-силно изразени житейските 

позиции: „Аз съм добър, а другите не са” и „Аз съм добър, другите - също“, докато 

житейската позиция „Аз не съм добър, а другите са” е по-изразена при лицата заемащи 

изпълнителски и експертни длъжности. Въз основа на получените резултати можем да 

обобщим, че за ръководителите са характерни поведения, свързани с търсене на решения, 

перфекционизъм, повишена самооценка, демонстриране на власт и критикуване. В същото 

време експертите и изпълнителите се характеризират с склонност към подчинение и 

зависимост от другите, пасивност и оттегляне. 

Хипотеза 3 се потвърди частично, като се установи, че е налице относително 

висока оценка за общото ниво на субективното усещане за кариерен успех от страна на 

изследваните лица, като малко по-силно са изразени компонентите автентичност, растеж и 
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развитие и признание от другите Може да се обобщи, че изследваните лица сравнително 

високо оценят професионалната си реализация и развитие на кариерата си в съответствие с 

собствените си потребности. Ръководителите в по-голяма степен от изпълнителите са 

удовлетворени от своя успех в кариерата като цяло. Те се чувстват по-удовлетворени от 

кариерата си, от признанието, което получават и от реализацията на професионалните си 

потребности в сравнение с изпълнителите и експертите. Длъжността не оказва влияние 

върху възможностите за растеж и развитие, както и по отношение удовлетвореността в 

личния живот. 

Хипотеза 4, както и трите ѝ подхипотези се потвърдиха, като се установи, че его 

състоянията и житейските позиции се свързват значимо със субективното усещане за 

кариерен успех, като са налице силни позитивни връзки с его състоянията Възрастен, 

Естествено дете и Обгрижващ родител и позитивни, но по-слаби връзки с Адаптирано дете 

и Нормативен родител. Позитивна и силна е връзката на житейската позиция „Аз съм 

добър, другите - също“ с общото усещане за субективен кариерен успех и с компонентите 

„Растеж и развитие“, „Признаване от другите“, „Удовлетвореността от кариерата“ и 

„Автентичност“. Налице е също така позитивна, но по-слаба връзка и с компонента „Личен 

живот“. Две от житейските позиции - „Аз не съм добър, а другите са” и „Аз не съм добър, 

другите също не са” имат слаби и негативни връзки със субективното усещане за кариерен 

успех.Това ни дава основание да предположим, че  способността за решаване на проблеми, 

асертивността, правилната преценка и поемане на умерен риск, предприемчивостта и 

общителността способстват за постигане на по-високи нива на удовлетвореност от 

кариерата.  

Хипотеза 5 се потвърди, като според получените резултати его състоянията 

Възрастен и Естествено дете имат значим ефект върху субективното усещане за кариерен 

успех и компонентите „Личен живот“ и „Автентичност“, което определя значимостта им 

за тези аспекти на професионалната реализация. Следователно характеристики като 

обективност, способност за анализ на информация, инициативност и креативност водят до 

по-висока удовлетвореност от професионалната реализация. 

Житейската позиция „Аз съм добър, другите - също“ има съществен ефект върху 

субективното усещане за постигнат успех и компонентите „Признаване от другите“, 

„Удовлетвореност от кариерата“ и „Растеж и развитие“, т.е. поведенческите модели и 
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оценката на взаимоотношенията с другите на работното място имат по-съществена роля за 

професионалната реализация на личността. Житейската позиция „Аз съм добър, другите - 

също“ има съществена роля при усещането за постигнат успех, което предполага, че  

способността за решаване на проблеми, асертивността и общителността способстват за 

постигане на по-високи нива на удовлетвореност от кариерата. 

Хипотеза 6 се потвърди частично, като определящи за субективното усещане за 

кариерен успех при повечето професии са его състоянията Възрастен и Естествено дете, 

съвместно с житейската позиция „Аз съм добър, другите - също“. При специалистите по 

здравни грижи определящо за субективното усещане за кариерен успех е единствено его 

състоянието Обгрижващ родител, а при специалистите по изкуства - его състоянието 

Естествено дете. Въз основа на резултатите се установи, че его състоянията Нормативен 

родител и Адаптирано дете, както и житейската позиция „Аз съм добър, а другите не са“ 

не са определящи за субективното усещане за кариерен успех. Следователно може да се 

направи извода, че характеристики като свръх контрол, демонстриране на собствената 

важност, подценяване на другите, налагане на правила и пасивността не са свързани с 

преживяване на субективно усещане за кариерен успех от страна на личността.  

Получените резултати свидетелстват за наличие на значими връзки между 

изследваните променливи, като е необходимо те да бъдат проверени в бъдещи 

изследвания, преди да могат да се генерализират по отношение на професионалната 

реализация на специалистите в различните области. Емпиричните резултати, въпреки своя 

ограничен характер, дават основание да приемем, че повишаването на знанията за 

функционалните его състояния и опознаването на базисните модели на поведение, 

характерни за отделните житейски позиции, могат да бъдат допълнителен 

инструментариум за кариерно и професионално консултиране.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Съвременното кариерно развитие се характеризира с динамични промени, които 

понякога са резултат от разминаването между уменията, нагласите и очакванията на 

личността относно работата от една страна и изискванията на бизнеса и организациите от 

друга. При участниците на трудовия пазар все по-често се наблюдава смяна на работни 

места и търсене на нови, по-добри възможности за растеж в кариерата. Управлението на 

кариерата позволява на личността да интегрира личното си развитие с целите на 

организацията по начин, който да съответства както на личните ѝ потребности, 

способности и интереси, така и на потребностите на организацията. Това от една страна е 

значима предпоставка за повишаване на мотивацията на служителите и постигане на 

личните им кариерни цели, водещи до нарастване на професионалното им благополучие. 

От друга страна, кариерната удовлетвореност има важна роля за подобряване на работния 

процес и повишаване на организационната ефективност.  

Представеният дисертационен труд проследява влиянието на личността чрез его 

състоянията и базисните житейски позиции върху субективното усещане за кариерен 

успех. Проведеното емпирично изследване, въпреки своя ограничен характер и специфика, 

има принос при изясняване връзките на личностните характеристики с професионалната 

реализация. На основата на транзакционния анализ се прилага нов подход за проучване на 

личностните предиктори при професионалната реализация и кариерния успех, като 

същевременно следвайки високите стандарти за адаптация на психологическите 

инструменти, се предлагат три нови инструмента за целите на научната и научно-

приложната работа. 

В заключение следва да се посочи, че приложените методики за изследване на его 

състоянията и житейските позиции могат да се използват за анализ на професионалната 

реализация на служителите, за индивидуално и организационно консултиране, за подбор 

на персонал, за целите на професионалното обучение и развитие и за оценка на 

изпълнението. Също така, те могат да са полезни за подобряване на личните 

компетентности и умения на служителите, което да подпомогне оптимизирането на 

работните процеси, организационната ефективност и създаването на условия за оптимално 

професионално и кариерно развитие. 
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Настоящият труд е сред първите емпирични изследвания в България на 

удовлетвореността от кариерния успех и професионалната реализация в зависимост от 

личностни характеристики, дефинирани от теорията за транзакционния анализ и на 

основата на значителна по брой и регионален обхват извадка. 

2. Разработен е иновативен модел, базиращ се на транзакционния анализ, който дава 

възможност да се изследва влиянието на формирани в детството личностни 

характеристики - его състояния и житейски позиции върху професионалната реализация и 

усещането за кариерен успех. 

3. Адаптирани за български условия са сравнително слабо проучвани въпросници, 

като въпросник за функционални его състояния и въпросник за субективното усещане за 

кариерен успех, чиито добри психометрични показатели са предпоставка за използването 

им в бъдещи изследвания. Също така, разработен е авторски въпросник за измерване на 

житейските позиции на основа на теоретичните предпоставки в транзакционния анализ.  

4. Получените резултати потвърждават връзката на функционалните его състояния и 

базисните житейски позиции със субективното усещане за кариерен успех при седем 

професионални групи, с което се разширява научното познание за влиянието на личността 

върху усещането за кариерен успех и удовлетвореността от професионалния избор. 

5. Получените резултати за предиктивната роля на его състоянията и житейските 

позиции при изследваните професионални групи могат да се използват за разработване на 

профили за отделните професии за целите на професионалния подбор и индивидуалното 

консултиране.  

6. Получените резултатите и осъщественият анализ на приложението на 

транзакционния анализ в организационен контекст позволяват използването им за целите 

на кариерното консултиране и за повишаване на субективното благополучие на личността 

и удовлетвореността от професионалната ѝ реализация. 
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