
1 
 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА 

ДЕПАРТАМЕНТ „ПСИХОЛОГИЯ“ 

 

 

 

 

Ергюл Таир Реджеб 

 

 

ЦЕННОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТ И ПСИХИЧНО 

БЛАГОПОЛУЧИЕ 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

на 

Дисертация  

за присъждане на научната степен „доктор на науките“ 

 

 

 

 

 

 

 

София, 2022 

 

 



2 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 
УВОД..............................................................................................................................................5 

ПЪРВА ГЛАВА 

ИНДИВИДУАЛНИ, КУЛТУРНИ И ТРУДОВИ ЦЕННОСТИ.................................................8 

1. Същност и основни подходи към индивидуалните ценности.......................................8 

1.1.Структурно-енергетичен подход към ценностите....................................................9 

1.2.Структурно-съдържателен подход към ценностите...............................................12 

1.3.Системно-функционален (диалектичен) подход към ценностите........................19 

1.4. Функционална теория за индивидуалните ценности............................................21 

1.4.1. Основни положения във функционалната теория за ценностите.............21 

1.4.2. Съдържание и структура на ценностните функции...................................25 

1.4.3. Възрастови промени във функционалните ценности................................27 

2. Същност и основни подходи към културните ценности.............................................32 

2.1. Структурно-енергетичен подход към културните ценности................................33 

2.2. Структурно-съдържателен подход към културните ценности.............................38 

2.2.1. Дименсионален модел на националните култури......................................38 

2.2.2. Кръгов модел на ценностите на културата.................................................44 

2.3. Различия в ценностите на студенти от Аржентина, България и 

Финландия..................................................................................................................55 

3. Същност и основни подходи към трудовите ценности и мотиви...............................60 

3.1. Структурно-съдържателен подход към трудовите ценности...............................62 

3.2. Изследвания на трудовите ценности в България...................................................65 

3.3. Изследвания на трудовите мотиви в България......................................................73 

4. Функционални ценности в България: Приложение на модела, индивидуални и 

етнически различия..........................................................................................................88 

4.1. Приложение на функционалната теория за ценностите в България 

психометрични характеристики на метода, структура и съдържание на 

модела.........................................................................................................................88 

4.2. Индивидуални различия във функционалните ценностите..................................91 

4.3. Eтнически различия във функционалните ценности............................................98 

5. Изводи и заключение....................................................................................................101 

 



3 
 

 

ВТОРА ГЛАВА 

НАГЛАСИ, УБЕЖДЕНИЯ И ВЯРВАНЕ В СПРАВЕДЛИВ СВЯТ...............................106 

1. Социални нагласи и влияние върху поведението.......................................................106 

1.1. Същност и структура на социалните нагласи......................................................106 

1.2. Характеристики и влияние на социалните нагласи върху поведението...........112 

1.3. Нагласи към живота и другите: етнически дистанции и близост......................119 

2. Нагласи към труда.........................................................................................................126 

2.1.Същност и основни подходи към трудовите нагласи..........................................128 

2.2. Индивидуални и етнически различия в трудовите нагласи................................131 

2.2.1. Теоретични и изследователски предпоставки...........................................131 

2.2.2. Извадка и методи на изследването.............................................................133 

2.2.3. Резултати от изследване на индивидуалните и етническите различия на 

трудовите нагласи в България.....................................................................136 

2.3.Трудови качества и образа за „етническия друг“ в  работната среда в 

България....................................................................................................................142 

3. Убеждения и вярване в справедлив свят.....................................................................149 

3.1. Същност и формиране на убежденията................................................................149 

3.2. Личност и убеждения.............................................................................................153 

3.3. Вярване в справедлив свят.....................................................................................158 

3.3.1. Понятието справедливост във философски и социален план..................160 

3.3.2. Психологични измерения на вярването в справедлив свят.....................165 

3.3.3. Вярване в справедлив свят и психологично функциониране..................171 

3.3.4. Личностни черти и вярване в справедлив свят.........................................175 

3.4. Изследване на вярването в справедлив свят в България.....................................186 

3.4.1. Теоретични и изследователски предпоставки...........................................186 

3.4.2. Извадка, методи на изследването и описателна статистика....................189 

3.4.3. Индивидуални и етнически различия във вярването в справедлив 

свят.................................................................................................................193 

3.4.4.  Взаимоотношения между личностни черти и вярване в справедлив 

свят.................................................................................................................199 

4. Изводи и заключение....................................................................................................203 

 



4 
 

 

ТРЕТА ГЛАВА 

ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТE ЦЕННОСТИ И ВЯРВАНЕТО В СПРАВЕДЛИВ 

СВЯТ ВЪРХУ ПСИХИЧНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ........................................................209 

1. Психично благополучие................................................................................................209 

1.1. Дефиниции и подходи към благополучието........................................................210 

1.2. Измерване на психичното благополучие..............................................................219 

1.3. Фактори, оказващи влияние върху психичното благополучие……………......225 

2. Функционални ценности и психично благополучие..................................................232 

2.1.Теоретични и изследователски предпоставки......................................................232 

2.2. Извадка и методи на изследването........................................................................245 

2.3. Резултати от изследване на функционалните ценности и благополучието......246 

2.3.1. Функционални ценности и психологично благополучие........................246 

2.3.2. Функционални ценности и субективно благополучие.............................248 

2.3.3. Обсъждане и обобщение на резултатите...................................................249 

3. Вярване в справедлив свят и психично благополучие...............................................251 

3.1.Теоретични и изследователски предпоставки......................................................251 

3.2. Извадка и методи на изследване...........................................................................255 

3.3. Резултати от изследване на вярването в справедлив свят и 

благополучието........................................................................................................256 

3.3.1. Вярване в справедлив свят и психологично благополучие.....................256 

3.3.2. Вярване в справедлив свят и субективно благополучие..........................257 

3.3.3. Обсъждане и обобщение на резултатите...................................................258 

4. Съвместни ефекти на функционалните ценности и вярването в справедлив свят 

върху психичното благополучие..................................................................................259 

4.1. Предиктори на психологичното благополучие....................................................259 

4.2.Предиктори на субективното благополучие.........................................................263 

4.3. Дискусия и обобщение на резултатите.................................................................265 

5. Изводи и обобщение......................................................................................................269 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..........................................................................................................................272 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА................................................................................................285 



5 
 

 

Описание на дисертацията: 

Обем – 317 страници 

Фигури – 18 

Таблици – 38 

Използвана литература: 642 източника (122 на кирилица, 520 на латиница) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Увод 

Ценностите и убежденията на личността имат ключова роля за индивидуалното 

поведение и в значителна степен определят динамиката на социалните взаимоотношения, 

равенството, икономическото развитие или като цяло функционирането на обществото. В 

съвременното постмодерно общество, в което промяната е всекидневна, несигурността 

нараства, а толерансът към неструктурираните ситуации е нисък, личността се изправя 

пред предизвикателството да се адаптира към промените, не само за да оцелее, но и да 

развива своя потенциал, но най-вече да постигне така желаното и високо ценено щастие 

или представата си за „добър живот“.   

Настоящата дисертация проследява доколко предпочитанията към целите на 

индивидуално, културно или трудово ниво (ценностите) и социалните убеждения или 

вярването, че „човек получава това, което заслужава и заслужава това, което получава“ 

(вярване в справедлив свят) определят неговата успешна адаптация към средата (психично 

благополучие). Репрезентацията на тези желани цели или ценностите е анализирана и 

проучена както чрез модели, които са широко използвани (напр. на Ш. Щварц), така и 

чрез нов модел, който предлага рамка, интегрираща ценностите, мотивите и 

потребностите. Най-общо предлаганият модел определя ценностите като функционални 

или като критерии за ориентация, направляващи поведението на личността и когнитивно, 

изразяващи нейните потребности (Gouveia et al., 2008). 

В структурно отношение изложение е организирано в три основни глави. В първа 

глава са представени най-често използваните подходи към индивидуалните, културните и 

трудовите ценности, наред с резултати от изследвания в България. Индивидуалните 

ценности са представени чрез основните подходи: структурно-енергетичен и структурно 

съдържателен подход. Синтезирано са илюстрирани резултатите от изследвания, които са 

осъществени в рамките на тези подходи в страната. Основният акцент е поставен върху 

функционалната теория за индивидуалните ценности, която е нов интегративен модел, 

постулиращ двудименсионална структура на ценностите, измерени чрез шест основни 

субфункции (Gouveia, 2003;  Gouveia et al., 2008). Представени са резултати от собствено 

изследване относно психометричните характеристики на модела за функционалните 
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ценности в България и някои индивидуални и етнически различия в изследваните 

ценности.  

На ниво културни ценности са представени идеите в двата основни подхода: 

структурно-енергетичен и структурно-съдържателен подход, като при първия акцент се 

поставя върху световното изследване на ценностите, а при втория върху дименсионалния 

модел на националните култури, предложен от Хофстеде и кръговия модел на ценностите 

на културата, предложен от Щварц. Основният фокус са изследвания, реализирани в 

рамките на тези два модела и резултатите от собствено изследване, представящо 

сравнително проучване на ценностите на студенти от България, Аржентина и Финландия.  

На ниво трудови ценности акцент се поставя върху структурно-съдържателния 

подход и резултатите от национално представително изследване на трудовите ценности и 

мотиви в България, реализирани в рамките на проект, финансиран от ФНИ-МОН. 

Илюстрирани са както сходствата, така и възрастовите, образователните и етническите 

различия в мотивите при търсене на работа, които предполагат прилагането на 

специфични програми относно привличането и задържането на лицата на пазара на труда. 

Във втора глава са представени същността, структурата и основните 

характеристики на социалните нагласи, наред с въздействието им върху поведението. 

Акцент е поставен върху основните екзистенциални нагласи към себе си и другите, като са 

очертани въз основа на наличните изследвания етническите дистанции и близостта в 

нагласите на българи, турци и роми. Разграничени са основните подходи към трудовите 

нагласи, наред с индивидуалните и етническите различия в тях. Въз основа на получените 

резултати от представително за страната проучване сред трите етнически групи: българи, 

роми и турци е отразена както спецификата в тяхното отношение към труда, така и някои 

различия в зависимост от пола, възрастта и образованието. Представени са резултати от 

проучването на трудовите качества и образа за етническия „друг“ в работната среда в 

България, очертаващи различаващи се оценки при представителите на изследваните 

етноси относно собствената и „другата“ група. 

Последната част на втора глава е посветена на убежденията, като са изведени 

тяхната същност и асоциации с други личностни конструкти, за да се очертае полето на 

вярванията, свързани със справедливостта. Представени са две основни психологически 

насоки за проучване на вярването в справедлив свят: 1) хипотеза за справедливия свят 
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(Lerner, 1965, 1974, 1980); и 2) диспозиционен подход към справедливостта (Dalbert, 1999, 

2001). Анализирани са резултати от собствено изследване относно: 1) централност на 

вярването в справедлив свят; 2) сензитивност  към справедливостта от позициите на 

личните ползи; 3) лично вярване в справедлив свят; и 4) общо вярване в справедлив свят 

(Dalbert, 1999; Lipkus, Dalbert, & Siegler, 1996). Констатират се както различни оценки за 

отделните изследвани аспекти на справедливостта, така и статистически значими 

индивидуални и етнически различия във вярването в справедлив свят. Очертани са 

взаимоотношенията между личностните черти от модела на „големите пет“ и вярванията в 

справедлив свят, илюстриращи специфични асоциации между личностните черти и 

убежденията. 

 В трета глава са представени основните теоретични предпоставки, обвързващи 

ценностите и убежденията на личността с психичното благополучие. Въз основа на 

традиционното разграничение в дефинирането и проучването на благополучието в 

психологичен план са очертани същността на двата подхода – хедонистичен и 

евдемоничен. Представени са основните инструменти за изследване на благополучието, 

използвани в рамките на двата подхода, както и някои от основните предиктори на 

психичното благополучие. Основната част от изложението е посветено на емпиричното 

изследване на влиянието на функционалните ценности и убежденията относно 

справедливостта върху психологичното и субективното благополучие. Отчитайки 

ограниченията на изследването, свързани със спецификата на извадките (повече момчета в 

юношеска възраст и повече жени в общата извадка), са изведени доказателства за 

значимата самостоятелна и съвместна роля на функционалните ценности и вярването в 

справедлив свят за психичното благополучие на личността. Съвместното влияние на 

ценностите и убежденията е по-значими при субективното благополучие, особено при 

„процъфтяването“ на юношите. Умерен самостоятелен ефект на функционалните 

ценности (стимулация, взаимоотношения, надличностни ценности) се установява при 

някои от компонентите на психологичното благополучие. Обобщено може да се приеме, 

че са налице съществени доказателства за влиянието на вярването в справедлив свят (най-

вече личното вярване) върху позитивното личностно възприятие, успешното справяне с 

предизвикателствата в средата или за цялостното „процъфтяване“ и оптимално 

функциониране на личността.  
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Първа глава. Индивидуални, културни и трудови ценности 

В настоящата глава са представени основните подходи към индивидуалните, 

културните и трудовите ценности, наред с резултати от изследвания в България. 

Изложението на индивидуалните ценности е чрез основните подходи: структурно-

енергетичен и структурно-съдържателен подход. Синтезирани са резултатите от 

изследвания, които са осъществени в рамките на тези подходи в страната. Основният 

акцент е поставен върху функционалната теория за индивидуалните ценности, която е нов 

интегративен модел, определящ ценностите като концепти или категории относно желани 

състояния на съществуването, които са трансцедентни (т.е. надхвърлят специфичните 

ситуации), притежават различна степен на значимост, направляват избора и оценката на 

поведението и ситуациите, и са когнитивни репрезентации на човешките потребности 

(Gouveia, 2003;  Gouveia et al., 2008).  

Възприемайки двете основни функции на ценностите (да направляват поведението 

и да репрезентират потребностите) се предлага теоретична рамка с двудименсионална 

структура с шест подскали (субфункции) или основни ценности, като всяка от тях се 

измерва с помощта на 3 ценности (маркери). Първата дименсия представлява „кръга на 

целите“ и се базира на типа ценности на ориентация при насочване на поведението, т.е. 

приема се, че целите са личностни, централни или социални. Втората дименсия „ниво на 

потребностите“ се основава на типа мотивация, която ценностите изпълняват, 

репрезентирайки потребностите на личността (оцеляване или развитие).  

Съчетанието на тези функции извежда шест специфични субфункции или основни 

ценности: 1) Ценности на съществуването, свързани с физиологични потребности и 

потребността от сигурност; 2) Себеутвърждаващи ценности, произтичащи от личната и 

материалистична ориентация, които имат съществено значение за себеоценката; 3) 

Нормативни ценности, когнитивно представляващи потребността от контрол, както и 

предварителните условия за удовлетворяване на базисните потребности; 4) Надличностни 

ценности, фокусирани върху конкретни цели, но изразяващи и потребността за успех, 

просперитет; 5) Ценности, свързани със стимулация (вълнение), представляващи  

потребността за развитие с фокус върху личните цели; 6) Ценности, свързани с 

взаимоотношения, фокусирани върху  социалните цели и представляващи потребността 

от принадлежност, обич/любов.  
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 Ценностите като насочващи поведението (кръг на целите) 

Личностни цели 

(индивида сам по 

себе си) 

Централни цели 

(основна цел в 

живота) 

Социални цели 

(индивида в 

обществото) 

Ц
ен

н
о
ст

и
т
е 

к
а
т
о
 и

зя
в

а
 н

а
 

п
о
т
р

еб
н

о
ст

и
т
е 

(н
и

в
о
 н

а
 

п
о
т
р

еб
н

о
ст

и
т
е)

 

Потребности, 

свързани с 

просперитет, 

развитие 

(възможности) 

 

Стимулация, 

вълнение 

Емоция 

Удоволствие 

Сексуалност 

 

Надличностни 

Красота 

Знание 

Зрялост 

 

Взаимоотношения 

Обич (любов) 

Принадлежност 

Подкрепа 

 

Потребности, 

свързани с 

оцеляването 

(заплахи) 

 

Себеутвърждаване 

Власт 

Престиж 

Успех 

 

Съществуване 

Здраве 

Стабилност 

Оцеляване 

 

Нормативни 

Послушание 

Вяра 

Традиция 

 

Фигура 2. Фасети, дименсии и основни ценности във функционалната теория 

(Gouveia et al., 2014) 

Така предложеният модел представлява нова концептуална основа, въпреки че 

могат да се открият прилики с модела на Шварц (Schwartz, 1992) и с модела на Ингълхарт 

(Inglehart, 1977). Наред със структурата и съдържанието на модела са илюстрирани и 

основните възрастови изменения, които настъпват във функционалните ценности в 

рамките на жизнения път на личността.  

На ниво културни ценности са представени идеите в двата основни подхода: 

структурно-енергетичен и структурно-съдържателен подход, като при първия акцент се 

поставя върху световното изследване на ценностите, а при втория върху дименсионалния 

модел на националните култури, предложен от Хофстеде и кръговия модел на ценностите 

на културата, предложен от Щварц. Основният фокус са изследвания, реализирани в 

рамките на тези два модела и резултатите от собствено изследване, представящо 

сравнително проучване на ценностите на студенти от България, Аржентина и Финландия. 

Получените резултати на българските и финландските студенти отразяват културната 

рамка, потвърдена и от Европейското социално изследване през периода. Доминиращите 

ценности в Европа са доброжелателност и себенасоченост, както представят и нашите 

резултати, но без универсализъм, която е сред най-високо ранжираните в Европа. 

Получените резултати на българските студенти потвърждават модернизиращата 

тенденция, установена от други български изследвания през периода 1995-2005 г. (вж 
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Гарванова, 2013), като отново сред най-значимите ценностни категории се извеждат 

себенасочеността и доброжелателността, но без сигурността (която отива по-надолу в 

ранжирането в сравнение с резултатите от 2005 г.). Установените предпочитания към 

хедонизъм при изследваните студенти, особено при студентите от специалност „Бизнес 

администрация“ (ранг 1) и студентите по „Психология“ в България (ранг 2) могат да се 

приемат за доказателство относно индивидуалистичната ориентация, свързана с 

преследване на успех и удоволствия/наслади в живота, установявани и в други български 

изследвания (Байчинска, Гарванова, 2005; Силгиджян и др., 2003). 

 

 

Фигура 4. Ценности при студентите от специалност „Психология“ и „Педагогика“ в 

Аржентина, България и Финландия 

 

На ниво трудови ценности акцент се поставя върху структурно-съдържателния 

подход и резултатите от изследвания на трудовите ценности и представително изследване 

на мотиви при търсенето на работа в България. Изследването на мотивите за труд при 

представителите на трите основни етнически групи в страната (българи, роми и турци) 

извеждат на преден план като основни фактори при търсенето на работа заплащането и 

възможността работата да доставя удоволствие. Налице са етнически различия в 

трудовите мотиви, очертаващи най-общо предпочитания към: 1) вътрешни мотиви при 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Аржентина България Финландия
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българите (удовлетворяваща работа, прилагане на уменията, кариерно израстване и др.); 

2) външни мотиви при ромите (заплащане, физически условия на труд, добри 

взаимоотношения);  и 3) смесени мотиви при лицата с турско самосъзнание (заплащане, 

удовлетворяваща работа, добри взаимоотношения, прилагането на знанията и уменията и 

др). Турците не се различават съществено от българите по фактори като заплащане, 

условия на труд, прилагане на знанията и уменията и кариерното израстване, а от ромите - 

по отношение на предпочитания към мотива, предполагащ работа с добри хора. 

 

Таблица 5. Различия в мотивите за работа в зависимост от етническия произход 

Етнически произход 

 

Мотиви 

Българи  Роми Турци  

Общо 

χ2/ 

p 

Post hoc 

test 1 2 3 

N=608 N=249 N=270 N=1127 

Да работя с добри хора 4.30 3.47 3.74 3.97 
45.57 

0.000 
1/2,3* 

Да прилагам уменията/знанията си 4.09 4.42 4.20 4.18 
17.21 

0.05 
1/2* 

Да работя при добри физически 

условия (място, шум, осветл. и 

др.) 

4.51 3.78 4.41 4.32 
39.22 

0.000 

1/2* 

2/3* 

Да научавам нови неща в работата 4.78 4.59 4.70 4.72 
11.85 

0.05 
---- 

Да получавам добро заплащане 2.81 2.26 2.71 2.67 
25.15 

0.014 

1/2* 

2/3* 

Да върша нещо, което ми доставя 

удоволствие 
2.71 4.02 3.22 3.12 

90.16 

0.000 

1/2,3* 

2/3* 

Да имам възможност за 

израстване във фирмата 
4.81 5.46 4.93 4.98 

29.45 

0.003 

1/2* 

2/3* 

 

Констатираните образователни различия в трудовите мотиви в значителна степен 

повтарят тези, свързани с етническия произход, вероятно заради спецификата на 

извадката, при която повече от половината българи са в висше образование, а повече от 

половината роми са с основно или по-ниско образование. Накратко, лицата с висше 

образование (предимно българи и турци) извеждат напред мотиви, свързани с търсенето 

на работа, която доставя удоволствие, прилагане на знанията и уменията в работата, 

израстване в кариерата и др. Лицата с основно и по-ниско образование (предимно роми) 

извеждат като основен мотив при търсенето на работа заплащането, условията на труд и 

добрите взаимоотношения. Следователно, резултатите представят по-скоро вътрешни 
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мотивационни фактори при търсенето на работа от лицата с висше образование и по-скоро 

външни мотивационни фактори при лицата с основно или по-ниско образование. 

Установяват се съществени възрастови и полови различия в трудовите мотиви. 

Възрастта е съществен фактор по отношение на търсенето на работа, която доставя 

удоволствие и за кариерното израстване, които са в по-голяма степен характерни за 

възрастовите групи от 15 до 44 години. Мотивът за прилагане на знанията и уменията е 

по-характерен за по-възрастните (55-64 г.) в сравнение с по-младите (15-24 г.) лица. 

Взаимоотношенията в работата са по-важни за възрастовата група 45-54 г. в сравнение с 

35-44 г., които вероятно отдават по-голяма значение на личния си живот и семейството. 

При мъжете и жените не се установяват съществени различия в мотивите, свързани със 

заплащане, кариерно развитие, прилагане на знанията и др. Налице са значими различия, 

свързани с по-скоро външните фактори (условия на труд и взаимоотношения), които са 

по-високо оценени от мъжете и ориентацията към вътрешен мотив при жените, т.е. 

работата като източник на удоволствие. 

 

Таблица 7. Различия в мотивите за работа в зависимост от възрастта 

Възраст 

 

Мотиви 

15-24  25-34 35-44 45-54 55-64 Общо χ2/ 

p 

Post 

hoc 

test 
1 2 3 4 5 

N=247 N=319 N=272 N=182 N=107 N=1127 

Да работя с добри хора 4.11 3.86 4.21 3.74 3.82 3.98 
66.68 

0.000 

3/4* 

Да прилагам 

уменията/знанията си 
4.31 4.41 4.27 3.98 3.63 4.21 

30.29 

0.026 

1/5* 

Да работя при добри 

физически условия 

(място, шум, освет. и 

др.) 

4.41 4.50 4.24 4.14 4.00 4.31 
18.60 

0.05 

--- 

Да научавам нови 

неща в работата 
4.78 4.74 4.72 4.60 4.75 4.72 

26.45 

0.05 

--- 

Да получавам добро 

заплащане  
2.79 2.81 2.51 2.47 2.54 2.65 

20.15 

0.05 

--- 

Да върша нещо, което 

ми доставя 

удоволствие  

3.02 3.03 3.04 3.46 3.27 3.12 
40.29 

0.05 

4,5/ 

1,2,3 

Да имам възможност 

за израстване във 

фирмата 

4.60 

 
4.66 4.95 5.56 5.84 4.97 

77.73 

0.000 

1,2,3/ 

4,5* 

* Различия при ниво на значимост p≤0.005 
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Получените резултати свидетелстват както за сходства (по-високо заплащане, по-

добри условия на труд и др.), така и съществени различия в мотивите, които предполагат 

необходимостта от специфични мотивиращи програми, отчитащи образователните и 

етническите различия на лицата на пазара на труда. Въпреки наличието на множество 

фактори, определящи възможността за активно включване на пазара на труда и 

постигането на успешна кариера, един от факторите, който би спомогнал за постигне на 

по-голямо равенство е наличието на по-високо образование и квалификация. Това 

предполага още веднъж да се подчертае необходимостта от по-целенасочени държавни и 

местни политики, ориентирани към представителите на малцинствата, особено ромите, за 

достъп до образование и придобиване на по-висока квалификация, което ще им осигури 

по-добри възможности за реализация на пазара на труда. От тази гледна точка основната 

политика по намаляване на социалните различия на пазара на труда може да се обвърже с 

превенцията на ранното отпадане на учениците от образователната система и насърчаване 

на придобиването на професионална квалификация. Също така трябва да се осигурят 

повече възможности на младите хора за придобиване на професионален опит чрез 

конкретни програми за стажуване/чиракуване, които биха подпомогнали успешното им 

навлизане на пазара на труда. По отношение на по-възрастните лица, при които основните 

фактори са свързани с липсата на подходяща професионална квалификация се налагат 

действия, свързани с  програмите за учене през целия живот, които предоставят 

възможности за получаване на допълнително образование или развитие на нови умения и 

квалификация, отговарящи на изискванията на съвременната трудова среда. 

В последната част на настоящата глава се представят резултати от проверката на 

модела за функционалните ценности в България и някои индивидуални и етнически 

различия в изследваните ценности. Вътрешната консистентност на метода (проверена чрез 

алфа на Кронбах), съдържанието на модела, проверени чрез конфирматорен факторен 

анализ по метода на максимално подобие (maximum likelihood –ML, LISREL 8.80) и 

структурата на модела, осъществена чрез многомерно скалиране (MDS) със z-

трансформирани евклидови разстояния с PROXCAL алгоритъм в SPSS потвърждават, че 

18-те маркери ценности добре представят съдържанието и структурата на теоретичния 

модел и могат да се използват за изследване на индивидуалните ценности в България. 
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Оценките за шестте субфункции в българската извадка са високи и относително 

близки по между си. Следователно бихме могли да приемем, че предложените ценности са 

високо оценени, като на преден план излизат ценностите, свързани със съществуване, 

взаимоотношения и надличностните ценности (красота, знание, зрялост). Изведените 

ценностни предпочитания са сходни с резултатите, установени с модела на Ингълхарт 

(Inglehart, 1977), който е сходен на настоящия, и се използва в световното изследване на 

ценностите. Получените резултати от някои предишни изследвания (напр. Гарванова, 

2013:18), така и в последната вълна на Световното изследване на ценностите (World 

Values Survey 7, 2022; http://www.worldvaluessurvey.org) представят, че в България 

преобладават светско-рационалните и материалните ценности. Резултатите от 

проучването на функционалните ценности в България са близки и до резултатите, 

получени в Бразилия (Gouveia et al., 2014) и Колумбия (Ardila et al., 2012), където на 

преден план отново излизат ценностите, свързани със съществуване, взаимоотношения и 

надличностни ценности. 

 

Таблица 9. Описателна статистика и надеждност на субскалите в метода за базисни 

ценности 
 

 

Базисни ценности 

(субфункции) 

M SD α на Кронбах 

Средни 

интеркорела

ции 

Корелационна матрица 

(Pearson) 

1. Стимулация 5.19 (4) 1.11 .64 .38      

2. Себеутвърждаване 4.99 (6)  1.02 .53 .27 .52     

3. Съществуване  5.99 (1)  .89 .60 .34 .41 .41    

4. Надличностни 5.44 (3)  .91 .55 .30 .45 .46 .56   

5. Взаимоотношения 5.64 (2)  .99 .60 .33 .41 .45 .51 .54  

6. Нормативни 5.11 (5) 1.12 .55 .30 .26 .42 .45 .44 .46 

 
 

  
 

1 2 3 4 5 

 

В проведеното изследване в български контекст се установяват значими различия 

във функционалните ценности в зависимост от възрастта, пола и етническия произход на 

лицата. Конкретно, с нарастване на възрастта спада значението на ценностите, свързани 

със съществуване, стимулация, взаимоотношения и донякъде себеутвърждаване. Също 

така, при юношите са по-добре изразени личностните цели (стимулация, 

себеутвъждаване), както и ценностите, свързани с оцеляване – съществуване и 

нормативни ценности. Различията в ценностите не са само възрастови, но е налице и 

http://www.worldvaluessurvey.org/
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джендър ефект, като може да се приеме, че мъжете са по-личностно насочени 

(стимулация), докато ориентацията на жените е повече към централни (надличностни, 

съществуване) и социални (взаимоотношения, нормативни) цели. Констатираните 

различия в ценностите в зависимост от възрастта и пола на изследваните лица са в 

съответствие с функционалната перспектива и предишните изследвания (Gouveia et al., 

2014; Schwartz & Rubel, 2005).  

Налице са значими сходства и различия в ценностите и в зависимост от етническия 

произход. Конкретно, при две от ценностите -  стимулация и нормативни ценности, се 

установяват различия между лицата с български и турски произход. Нормативните 

ценности са значимо по-високо оценени при турците, докато хедонизъм/стимулация е 

значимо по-висока оценена от българите. Резултатите са очаквани и съпоставими както с 

други изследвания на ценностите на българите (Байчинска, 2011; Гарванова, 2013; Таир, 

2011), така и с изследвания на идентичността и традиционно-религиозната насоченост на 

лицата с турско етническо самосъзнание (Таир, Димитрова, 2014). 

 

Таблица 12. Резултати от дисперсионния анализ за основните ценности при двете 

възрастови групи в зависимост от пола 

 Основни 

ценности 

 18 г. (N=228) 19-71 г. (N=221) Различия 

юноши 

/мъже 

(N=236) 

Различия 

юноши/ 

жени  

(N=212) 

Мъже 
(N=146) 

Жени 
(N=82) 

F 
Мъже 
(N=90) 

Жени 

(N=131) 
F 

Стимулация  
M 5.62 4.98 F=17.61*  

η2
p =0.07 

4.91 5.02 
 

F=25.85* 

η2
p =0.10 

 
SD 1.06 1.20 1.00 1.05 

Себеутвърждав

ане  

M 5.26 4.99 
 

4.85 4.77 
 

F=9.29* 

η2
p =0.04 

 
SD 1.02 1.07 0.97 0.97 

Съществуване  
M 6.10 6.09 

 
5.63 6.04 F=14.76* 

η2
p =0.06 

F=12.54* 

η2
p =0.06 

 
SD 1.01 0.71 0.84 0.86 

Надличностни  
M 5.53 5.42 

 
5.14 5.56 F=13.61* 

η2
p =0.06 

F=9.07* 

η2
p =0.04 

 
SD 1.02 0.83 0.90 0.80 

Взаимоотноше

ния  

M 5.60 5.70 
 

5.36 5.85 F=16.28* 

η2
p =0.07 

  
SD 1.18 0.78 0.94 0.86 

Нормативни  
M 5.11 5.48 F=5.44*,  

η2
p =.02 

4.94 4.98 
  

F=11.54* 

η2
p =0.05 SD 1.21 0.99 1.06 1.08 

*  p<0.003, η2
p – Partial Eta Squared 

 

Представените резултати са част от по-широките настоящи и бъдещи изследвания, 

насочени към проверка на функционалната теория в кроскултурен план. Продължава 

събирането на данни в редица страни от различни континенти, целящи да покажат, че 

функционалната теория може да разшири съществуващите модели за разбиране на 

структурата и системата от ценности на личността. 
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Втора глава. Нагласи, убеждения и вярване в справедлив свят 

Във втора глава са представени същността, структурата и основните 

характеристики на социалните нагласи, наред с въздействието им върху поведението. 

Акцент е поставен върху основните екзистенциални нагласи към себе си и другите, като са 

очертани въз основа на наличните изследвания, етническите дистанции и близостта в 

нагласите на българи, турци и роми.  

Разграничени са основните подходи към трудовите нагласи, наред с 

индивидуалните и етническите различия в тях. Въз основа на получените резултати от 

представително за страната проучване сред трите етнически групи: българи, роми и турци 

е отразена както спецификата в тяхното отношение към труда, така и някои различия в 

зависимост от пола, възрастта и образованието. Конкретно, установява се, че по-

възрастните лица, по-високо образованите и жените имат по-позитивни нагласи към 

работата като цяло. Резултатите относно образованието са очаквани и съотносими към 

теорията за човешкия капитал, постановяваща, че личността, вложила време и усилия, за 

да се образова и квалифицира, ще има по-силна идентификация и ангажираност с 

работата. Съответно, загубата на работа и изпадането в по-продължително състояние на 

безработица, ще доведе до притеснение и безпокойство.  

 

Таблица 15. Резултати от еднофакторен дисперсионен анализ за индивидуални различия 

в трудовите нагласи 

 Групи N M SD F/p Partial η2 

 

Post hoc test 

(Tuckey) 

 

Възраст  

1 310 14.38 2.83 

3.93/ 

p<0.008 
0.01 

1-4: 0.69, 

р = 0.05 

1-3: 0.63,  

р = 0.02 

2 359 14.60 2.77 

3 286 15.01 3.01 

4 310 15.08 3.17 

Пол  Мъже 582 14.48 3.18 11.18/ 

p<0.001 
0.01 

 

Жени 710 15.03 2.72 

 

Образование  
Висше 486 15.36 2.29 

20.67/ 

p<0.001 
0.03 

1-2:0.68, 

р=0.001 

2-3:0.80, 

р=0.001 

1-3:1.48, 

р=0.001 

Средно 586 14.68 3.02 

Осн. и по-

ниско 
222 13.88 3.65 

 

Установените резултати относно по-позитивните нагласи на по-възрастните лица 

към работата, вероятно отразяват тенденцията, характерна за навлизащата през новото 
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хилядолетие трудови поколения, ориентирани в по-голяма степен към цели извън труда. В 

същото време, резултатите предполагат необходимост от конкретни програми насочени 

към различните възрастови групи. От една страна, към по-възрастните лица, за да останат 

по-дълго време на пазара на труда, но запазвайки своята квалификация или придобивайки 

нови умения, необходими за променените условия на труд. От друга страна, към по-

младите, създавайки условия за придобиване на умения и опит, особено в контекста на 

високия процент на млади хора в България, които се намират извън системите на заетост, 

образование или обучение (NEET, вж https://www.eurofound.europa.eu/bg/topic/neets). По 

този начин ще се създадат предпоставки не само за повишаване на квалификацията или 

трудовата им ангажираност, но и за повишаване на качеството им на живот (вж също 

Желязкова, 2018; Таир, 2019). 

Констатираните резултати, които са в противовес на традиционното схващане за 

полово-ролевото отношение към работата, представят, че жените в изследването имат по-

позитивни нагласи към труда. Те в по-голяма степен от мъжете изразяват готовност да 

продължат да работят, дори и при наличието на финансови средства, и биха се разстроили, 

ако загубят работата си. Може да се спекулира дали получените резултати са 

доказателство за все по-голямата равнопоставеност между половете в труда или са по-

скоро доказателство за все по-нарастващата роля на българките при осигуряване на 

средствата за издръжка на семейството. В тази насока са и резултатите, представящи 

предпочитанията на жените към постоянна трудова заетост, дори ако тя е свързана с по-

ниско заплащане на труда. Още повече, че България е сред страните в ЕС с по-ниски 

равнища на полови неравенства (Eurostat 2013; World Economic Forum, 2013 in Imdorf, 

Bieri, Heineger, 2018) и хоризонтална полова сегрегация на пазара на труда и в 

образованието (за подр. вж Imdorf, Bieri, Heineger, 2018). 

Резултатите от изследването представят по-скоро липсата на статистически 

значими етнически различия в общите нагласи към работата, като все пак си заслужава да 

се отбележат някои конкретни резултати. Представителите и на трите етнически групи 

декларират желание за ангажиране с работа, дори и при наличието на достатъчно 

финансови средства, като тази тенденция е по-характерна за българите. Макар да не заема 

централно място в живота им, бихме приели въз основа на получените резултатите, че за 

ромите работата има по-голямо значение, отколкото за българите и турците, вероятно 
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поради факта, че по-голяма част от тях са в състояние на или са заплашени от безработица 

(отчитайки нива на безработица в извадката и на национално равнище по време на 

изследването). В най-голяма степен представителите на отделните етнически групи 

декларират желанието си за постоянна заетост спрямо временна или сезонна, като това е 

по-характерно за българските граждани с турски етнически произход. Накрая, липсата на 

заетост би притеснила и обезпокоила всички лица, като турците и най-вече ромите, в по-

голяма степен са склонни да разчитат на социалните помощи при състояние на 

безработица. Посочените резултати са основание да приемем, че наред с индивидуалните 

различия в отношението към работата могат да се изведат и някои етнически различия, 

които предполагат прилагането на етноспецифични ориентирани програми към 

привличането и задържането на лицата на пазара на труда. 

 

Таблица 17. Влияние на фактор етническа принадлежност върху оценката за трудовите 

качества 

 

** 

p=.001 

*  

p=.01 

 

Качества 

Eтническа група 

ANOVA 

Partial 

Eta 

squared 

Българи  Роми  Турци  

M SD M SD M SD 

Б
ъ

л
га

р
и

 

Отговорни  2.69 .78 2.61 .88 2.66 .88 F=0.84  

Старателни  2.64 .74 2.58 .80 2.64 .75 F=0.61  

Работливи  2.72 .72 2.65 .82 2.55 .86 F=4.82* 0.01 

Издръжливи на натоварване  2.92 .81 2.45 .92 2.35 .93 F=55.21** 0.08 

Добронамерени  2.52 .79 2.48 .78 2.52 .83 F=0.26  

Готови да помагат  2.46 .84 2.41 .87 2.53 1.43 F=0.37  

 

Р
о

м
и

 

Отговорни  1.47 .65 2.24 .86 1.48 .69 F=119.11** 0.17 

Старателни  1.64 .72 2.54 .84 1.63 .78 F=144.06** 0.20 

Работливи  1.76 .79 2.86 .82 1.86 .88 F=178.03** 0.23 

Издръжливи на натоварване  2.45 1.05 3.14 .89 2.32 1.08 F=53.27** 0.08 

Добронамерени  1.79 .77 2.66 .82 1.76 .77 F=129.8** 0.18 

Готови да помагат 1.89 .90 3.02 .84 1.89 .92 F=163.30** 0.22 

 

Т
у
р
ц

и
 

Отговорни  2.57 .76 2.72 .93 2.96 .80 F=23.46** 0.04 

Старателни  2.59 .79 2.84 .83 2.93 .78 F=21.53** 0.04 

Работливи  2.74 .84 3.06 .82 3.24 .71 F=43.90** 0.07 

Издръжливи на натоварване  2.74 .85 2.95 .91 3.22 .75 F=32.87** 0.05 

Добронамерени  2.41 .77 2.54 .86 2.97 .80 F=48.16** 0.08 

Готови да помагат 2.50 .84 2.71 .89 3.10 .80 F=51.28** 0.08 
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Въз основа на резултатите от проучването на трудовите качества и етническия 

„друг“ в работната среда в България могат да се изведат някои обобщения. На първо 

място, налице са значимо различаващите се оценки за трудовите качества на малцинствата 

между мнозинството и представителите на самите малцинства. Вероятно поради по-

високата безработица сред малцинствата, както и формирането на т. нар. стереотипни 

професии и етнопрофесионални ниши (вж напр. Таир, 2015), са налице различни критерии 

за оценка на характеристики като работливост, издръжливост на натоварване и др. при 

трите изследвани етнически групи. Второ, вероятно образът на етническия „друг“ в 

работната среда у нас не е резултат просто от междугруповите процеси на фаворизиране 

на своя етнос и отхвърляне или неприемане на другите, а в голяма степен е повлиян и от 

разминаванията в представите за труда, типа заетост, възможностите за реализация в 

определени сфери които оказват влияние върху участието на пазара на труда и 

професионалната реализация на българи, роми и турци. Обобщено, етническата 

(не)толерантност в работна среда вероятно е резултат не само от междуетнически 

процеси, а и резултат от „образите“, които се представят от масмедиите и формират 

представата за етническите групи и техните трудови качества. 

Последната част на настоящата глава е посветена на убежденията, като са изведени 

същността, видовете убеждения и техните асоциации с други личностни конструкти, за да 

се очертае полето на вярванията, свързани със справедливостта. Основният фокус е върху 

психологическата перспектива към вярванията в справедливостта, която за разлика от 

философската, акцентираща върху нормативните или обективните аспекти на 

справедливостта и нейните структури, е по-загрижена за субективните аспекти, т.е. какво 

хората възприемат като справедливо. Също така, за разлика от социологическата 

перспектива, която дефинира справедливостта въз основа на социалните структури, 

психологическата се фокусира по-силно върху проучване на комбинацията от 

индивидуални и ситуационни процеси, водещи до свързани със справедливостта познание 

(когниции), афекти и поведение.  

Представени са две основни психологически насоки за проучване на вярването в 

справедлив свят. Първата, базирана на мотива за справедливост (Lerner, 1965, 1974, 1980), 

а втората, върху диспозиционния подход, който деференцира имплицитни и експлицитни 

мотиви към справедливостта (Dalbert, 1999, 2001). Представени са резултати от 
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изследване в България, включващо оценки за два експлицитни мотива за справедливост, 

отразяващи реакциите на индивида на съзнателно ниво към справедливостта: 1) 

централност на вярването в справедлив свят и 2) сензитивност  към справедливостта от 

позициите на личните ползи; и два имплицитни мотива за справедливост: 1) лично 

вярване в справедлив свят; и 2) общо вярване в справедлив свят (Dalbert, 1999; Lipkus, 

Dalbert, & Siegler, 1996). 

 

Таблица 19. Резултати от дисперсионния анализ за вярването в справедлив свят при 

двете възрастови групи в зависимост от пола (N=458) 

Скали 

 
18 г. (N=228) 19-71 г. (N=229) Различия 

юноши 

/мъже 

(N=242) 

Различия 

девойки/ 

жени  

(N=215) 
Мъже 

(N=146) 
Жени 
(N=82) 

F 
Мъже 
(N=96) 

Жени 

(N=133) 
F 

Общо вярване в 

справедлив свят  

M 3.86 4.03 

n.s. 

3.94 3.88 

n.s. n.s. n.s. 

SD 0.86 0.74 0.81 0.86 

Лично вярване в 

справедлив свят  

M 4.02 3.88 
n.s. 

4.07 4.12 
n.s. n.s. 

F=4.28*  

η2
p =0.02 

SD 0.84 0.86 0.78 0.81 

Централност на 

справедливостта 

M 3.99 4.22 
F=5.28*  

η2
p =0.02 

4.59 4.56 
n.s. 

F=36.77*

** 

η2p =0.13 

F=12.23*

**  

η2
p =0.05 SD 0.75 0.63 0.76 0.74 

Сензитивност –

перспектива за 

лични предимства 

M 3.50 3.87 
F=8.39**  

η2
p =0.04 

4.04 3.96 
n.s. 

F=18.21*

** 

η2p =0.07 

n.s. 

SD 0.93 0.92 1.00 0.90 

***  p<0.001, **  p<0.01, *=  p<0.05, η2
p – Partial Eta Squared  

 

Налице са значими индивидуални и етнически различия във вярването в 

справедлив свят. Конкретно, с нарастване на възрастта се повишава значимостта на 

вярването в справедлив свят, като е налице джендър ефект. При жените нараства 

значимостта на личното вярване в справедлив свят и централността на справедливостта, 

докато при мъжете нараства значимостта на експлицитните мотиви, т.е. централността на 

справедливостта и сензитивността към несправедливото третиране, дори когато е в лична 

полза. Установените различия предоставят, от една страна, доказателства за промени във 

вярването в справедлив свят в резултат на когнитивното и емоционалното личностно 

съзряване (Dalbert, 2001; Maes, & Schmitt, 2004), а от друга страна, за диференциране на 

вярванията в справедлив свят, като общото вярване в справедлив свят остава почти 
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непроменено като убеждение относно света, докато вярването на личностно ниво търпи 

известни изменения, особено видими при жените с повишаване на възрастта. 

Възрастовите изменения в сензитивността към справедливостта са по-съществени при 

мъжете, макар с напредване на възрастта да се констатира нарастване на чувствителността 

както при жените, така и при мъжете. Накрая, може би най-значими са констатациите по 

отношение на централността на вярването в справедлив свят, демонстриращи съществени 

възрастови и полови различия, които предоставят доказателства за повишаване на 

важността ѝ с възрастта и за ролята, която има за поддържане на баланса между това 

личността да се държи справедливо и да получи това, което ѝ се полага (Lerner, 1980), за 

да развие личностния си потенциал за преодоляване на всекидневните предизвикателства 

и за намирането на смисъл в живота. 

Налице са значими етнически различия в убежденията относно справедливостта, 

като турците за разлика от българите смятат, че справедливостта има по-голяма значимост 

в живота им и биха се почувствали по-притеснени или виновни, ако получат нещо, което 

не им се полага. Получените резултати са съвместими и с други, отразяващи по-

традиционен и морален възглед на турците, вероятно дължащ в известна степен на 

различните и по-религиозни вярвания и мироглед, който притежават, въпреки общата 

социална среда в страната.  

В последната част на втора глава са проследени взаимоотношенията между 

личностните характеристики и вярванията в справедлив свят. Установяват се значими 

позитивни асоциации между вътрешен локус на контрол, емоционална стабилност, 

доброжелателност и убежденията относно справедливостта. Позитивните асоциации 

между емоционална стабилност и вярване в справедлив свят подкрепят допусканията, че 

по-високите равнища на вярването в справедлив свят се асоциират с високи равнища на 

емоционална стабилност и са по-характерни за личното вярване в справедлив свят (вж 

Bѐgue & Bastounis, 2003; Bollmann, Krings, Maggiori, & Rossier, 2015; Lipkus et al., 1996; 

Sutton & Douglas, 2005). Докато позитивните асоциации с доброжелателността, които са 

по-съществени с общото вярване в справедлив свят, се основават на общите 

характеристики на двата конструкта, базирани на поддържането на социалния ред (вж 

Dittmar & Dickinson, 1993; LePine & Van Dyne, 2001; Rubin & Peplau, 1973) и 
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сътрудничеството, но най-вече на базисното доверие (Bernath & Feshbach, 1995; McCrae & 

John, 1992; Zuckerman & Gerbasi, 1977).  

Установените позитивни асоциации на общото и лично вярване с личностните 

черти доброжелателност и емоционална стабилност от модела на „големите пет“, 

предоставят доказателства за съвместната им роля относно създаването на условия за 

възприемане на средата като безопасна и надеждна, което е необходима предпоставка за 

развитието на вярването в справедлив свят. Още повече, че емоционалната стабилност, 

като една от основните личностни черти, определящи субективното щастие (за детайли вж 

Таир, 2011), наред с вярването в справедлив свят, което се разглежда като личностен 

ресурс (Dalbert, 2001) с буферен ефект по отношение на събития, застрашаващи 

спокойствието на личността, могат да съдействат за по-добрата адаптация и 

психологичното благополучие на личността, на което е посветена следващата глава от 

настоящата разработка. 

 

Трета глава. Влияние на функционалните ценности и вярването в справедлив 

свят върху психичното благополучие 

Представени са основните теоретични предпоставки, обвързващи ценностите и 

убежденията с психичното благополучие. Въз основа на традиционното разграничение в 

дефинирането и проучването на благополучието в психологичен план са очертани 

същността на двата подхода – хедонистичен и евдемоничен. Детайлно са представени 

основните инструменти, използвани в рамките на двата подхода, както и някои от 

значимите предиктори на благополучието. Основната част от трета глава е посветена на 

емпиричното изследване на влиянието на функционалните ценности и убежденията 

относно справедливостта върху психологичното и субективното благополучие. Изведени 

са теоретичните и изследователските перспективи, като са изложени резултатите от 

собствено емпирично проучване с акцент върху предиктивната сила на ценностите и 

вярванията относно справедливостта.  

Въпреки ограниченията на изследването, свързани със спецификата на извадките 

(повече момчета в юношеска възраст и повече жени в общата извадка), което вероятно се 

отразява на разултатите, особено по отношение на половите различия при предикторите 

на благополучието. Въз основа на получените резултати можем да приемем, че са налице 
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доказателства за значимата самостоятелна и съвместна роля на функционалните ценности 

и вярването в справедлив свят за психичното благополучие на личността. Резултатите 

свитеделстват за по-значим самостоятелен принос на ценностите и на убежденията 

относно справедливостта върху някои аспекти на психологичното благополучие, докато 

съвместното им влияние е по-съществено при субективното благополучие, измерено чрез 

скали за „процъфтяване“ и удовлетвореност от живота. 

 

Таблица 30. Статистически значими резултати от регресионни анализи за влиянието на 

индивидуалните характеристики (пол и етнос), функционалните ценности, вярването в 

справедлив свят върху психологичното благополучие на юношите (N=223) 

 

 

Себеприемане 
Позитивни 

взаимоотношения 

Автономия 

R2 = .17; F =3.62; p < 0,001 R2= .19; F=3.96, p < 0,001 R2= .15; F=3.15, p < 0,001 

B β T Sig. B Β T Sig. B β T Sig. 

Константа 6.99 
 

4.63 .000 7.49 
 

4.17 .000 8.47  5.61 .000 

Пол/ 

Етнос 
    

1.15/

1.01 

.18/ 

-.17 

2.67/ 

2.42 
.008/ 

.016 

.96/ 

.186 

.19/ 

.04 

2.62 
.009 

Стимулация     .205 .18 2.06 .040     

Съществуване             

Взаим...ния             

Общо ВСВ .102 .20 2.48 .000         

Лично ВСВ .901 .17 2.04 .050         

Чувств.справ.         .075 -.20 2.69 .008 

 

Цел в живота Майсторство над средата Личностно израстване 

R2 = .12; F =3.09; p < 0,001 R2= .21; F=4.54, p < 0,001 R2= .19; F=4.10, p < 0,001 

B β T Sig. B Β T Sig. B β T Sig. 

Константа 9.93  6.41 .000 5.39  4.19 .000 7.09  4.37 .000 

Пол/Етнос     .855/ .19 2.75 .006     

Стимулация .134 -.18 2.03 .047         

Съществуване .254 .28 2.96 .003     .338 .35 3.92 .000 

Надличностни  .169 .19 2.06 .046         

Общо ВСВ     .072 .16 2.04 .043 .109 -.20 2.46 .015 

Лично ВСВ         .101 .21 2.61 .010 

Получените резултати представят функционалните ценности като значими 

предиктори на позитивните взаимоотношения и целите в живота както при юношите, така 

и при по-възрастните лица. При юношите ценностните ориентации към хедонизъм и 

стимулация благоприятстват позитивните взаимоотношения, особено при момчетата, но 

понижават усещането за цел в живота, предоставайки им краткосрочни забавления. Освен 

полови различия, установяваме и етнически такива по отношение на хедонизма, като 
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значим фактор за благополучие. Ценностите на хедонизма са определящи и за личното 

израстване като компонент на благополучието, като при българите слабо повишават 

възприятията за самоактуализация и личностно развитие, а при момчетата с турско 

самосъзнание слабо понижават. Същеврменно ценностите, ориентирани към 

съществуване и зрялост (надличности), умерено повишават младежките възприятия за цел 

и смисъл в живота. В зряла възраст особено при жените, ценностите, ориентирани към 

обич и подкрепа, съдействат за поддържане на позитивните взаимоотношения с другите, 

докато ценностите на съществуването по-скоро умерено повишават, а тези на хедонизма 

слабо понижават усещането за цел и смисъл в живота. 

 

Таблица 32. Статистически значими резултати от регресионни анализи на влиянието на 

функционалните ценности и вярването в справедлив свят върху субективното 

благополучие на юношите (N=223) 

 

„Процъфтяване“ Удовлетвореност от живота 

R2 = .42; F =12.55; p < 0,001 R2= .24; F=5.47, p < 0,001 

B Β T Sig. B Β T Sig. 

Константа 8.51 
 

2.69 .008 4.31  2.04 .031 

Съществуване .781 .36 4.65 .000 .310 .21 2.37 .019 

Общо ВСВ .190 .15 2.19 .030 .165 .19 2.45 .015 

Лично ВСВ .154 .14 2.04 .042 .130 .18 2.22 .027 

Центр. на справедливостта .116 .17 2.70 .008     

 

Констатираното влияние на функционалните ценности, най-вече свързани с 

хедонизъм/стимулация, съществуване и надличностни ценности при юношите, както и със 

съществуване и взаимоотношения при по-възрастните лица, доказват съществената роля 

на ценностите за психологичното и субективното благополучие в синхрон с други 

изследвания (напр. Emmons, 1986; Huppert, 2014). Значимото влияние на ценностите, 

свързани със стимулация, зрялост и взаимоотношения, които можем да приемем като по-

скоро вътрешно мотивирани, допринасят в по-голяма степен за благополучието (вж също 

Huppert, 2014). Следователно, ценностите вероятно имат и адаптивни функции, 

предоставяйки на личността насоки относно значимите цели в живота както на 

индивидуално ниво (постижения, самоактуализация), така и на социално ниво 

(взаимоотношения). 
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Убежденията относно справедливостта самостоятелно съдействат за 

себевъзприятиeто и позитивната оценка за личността както при юношите, така и по-

възрастните лица. Те допринасят и за автономността и усещането за личностно развитие 

при юношите, като губят ефекта си върху автономността с напредване на възрастта. 

Общото вярване в справедлив свят повишава оценките на момичетата относно 

компетентността им да управляват физическата и социалната си средата, докато 

сензитивността им към справедливостта ограничава независимостта в мисленето и ги 

насочва към съобразяване със социалните норми. 

 

Таблица 31. Статистически значими резултати от регресионни анализи за влиянието на 

индивидуалните характеристики (пол и етнос), функционалните ценности, вярването в 

справедлив свят върху психологично благополучие в общата извадка 19-65 г. (N=224) 

 

 

Себеприемане Позитивни взаимоот...ния Автономия 

R2 = .24; F =4.61; p < 0,001 R2= .16; F=2.68, p < 0,002 R2= .06; F=1.88, p =.167 

B β T Sig. B Β T Sig. B β T Sig. 

Константа 8.10 
 

4.54 .000 11.07 
 

5.28 .000 9.81  4.57 .000 

Пол/Етнос     /.989 /-.22 /2.74 .007     

Взаим...ния     .227 .24 2.43 .016     

Общо ВСВ             

Лично ВСВ .154 .37 3.99 .000 
 

       

 

Цел в живота Майсторство над средата Личностно израстване 

R2 = .19; F =3.43; p < 0,001 R2= .20; F=3.59, p < 0,001 R2= .16; F=3.01, p < 0,002 

B β T Sig. B Β T Sig. B β T Sig. 

Константа 9.97  5.86 .000 9.67  6.18 .000 9.99  5.31 .000 

Пол/Етнос .729/ .17/ 2.16 .032     /.636 -.16 2.02 .045 

Стимулация .418 -.16 2.03 .049     .110 .16 2.07 .48 

Съществуване .236 .26 3.11 .002         

Взаим...ния     .143 .20 2.07 .040     

Общо ВСВ             

Лично ВСВ     .139 .39 4.09 .000     

 

Съвместно влияние на ценностите и убежденията относно справедливостта върху 

психологичното благополучие се установява при компонента майсторство над средата в 

общата извадка. Налице е умерено позитивно влияние на личното вярване в справедлив 

свят, като се включват и ценностните ориентации към взаимоотношения, които слабо 
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повишават възприятията за компетентност при управлението на физическата и социалната 

среда.   

Съвместното въздействие на изследваните ценности и убеждения при юношите е 

ясно изразено при личното израстване. Близо една пета от вариациите в усещането за 

личностно развитие и самоактуализация се определят от ценностните на съществуването и 

вярването в справедлив свят. Налице е противоположна тенденция при убежденията за 

справедливостта, като общото вярване понижава, а личното вярване в справедлив свят 

слабо повишава оценките относно самоактуализацията, потвърждавайки теоретичните и 

емпирични допускания, че двете убеждения изпълняват различни адаптивни функции в 

жизнения път на личността (вж Dalbert, 2001; Nartova-Bochaver et al., 2019). 

 

Таблица 33. Статистически значими резултати от регресионни анализи за влиянието на 

индивидуалните характеристики (пол и етнос), функционалните ценности, вярването в 

справедлив свят върху психологично благополучие в общата извадка 19-65 г. (N=224) 

 

„Процъфтяване“ Удовлетвореност от живота 

R2 = .33; F =6.99; p < 0,001 R2= .23; F=4.32, p < 0,001 

B Β T Sig. B β T Sig. 

Константа 19.06 
 

5.44 .000 8.29  2.51 .013 

Взаимоотношения .595 .34 3.86 .000     

Общо ВСВ         

Лично ВСВ .234 .27 3.08 .002 .228 .30 3.19 .002 

 

Съвместното влияние на ценностите и убежденията са по-значими при 

субективното благополучие, особено при „процъфтяването“ на юношите, като умерен 

ефект е налице от страна на ценностите на съществуването и по-слаб, но все пак значим, 

от страна на общото и личното вярване в справедлив свят, както и на централността на 

справедливостта. При по-възрастните лица психосоциалното благополучие се определя от 

ценностните ориентации към взаимоотношения и от личното вярване в справедлив свят, 

които умерено го повишават. При удовлетовреността от живота ефектът е сходен при 

двете възрастови групи, като при юношите ценностите на съществуването, общото и 

личното вярване в справедлив свят имат слабо позитивно влияние. При по-възрастните 

лица единствено личното вярване в справедлив свят умерено повишава удовлетвореността 

от живота. 
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Резултатите в български контекст потвърждават значимото влияние на личното 

вярване в справедлив свят върху психологичното и най-вече субективното благополучие 

(напр. Dalbert, 2001, 2002; Correia & Dalbert, 2007; Lipkus et al., 1996; Lucas et al., 2013; 

Nasser et al., 2011; Nartova-Bochaver et al., 2019). Установява се по-значим ефект на 

личното вярване в справедлив свят върху благополучието в по-зряла възраст в 

съответствие с измененията в жизнения път и нарастващата му роля в зрелостта (вж напр. 

Dalbert, 2001). Следователно, вярването в справедлив свят чрез своите адаптивни 

функции, свързани с повишаване на доверието, но и асимилация на несправдливостта, 

допринася за повишаване на позитивните възприятия за собствената личност, за 

успешното справяне с предизвикателствата във физическата и социалната среда, наред с 

„процъфтяването“ на личността и повишаване на жизнената ѝ удовлетвореност. Вярването 

в справедлив свят се разглежда като личен договор между личността и света, осигуряващ 

важна психологическа защита от произволни последици. В същото време е механизъм, 

който осигурява както стабилност в средата, така и предпоставка за постигане на 

дългосрочните цели (Furnham, 2003; Hafer, Bѐgue, Choma, & Dempsey, 2005; Lerner & 

Miller, 1978). Вярването в справедлив свят предоставя и когнитивна рамка за тълкуване на 

събитията в живота по смислен начин (Dalbert, 2001), като съдейства за повишаване на 

благополучието и удовлетвореността от живота. 

Заключение 

Представеното изложение синтезира различни теоретични подходи и собствени 

емпирични проучвания, разкриващи индивидуалните ценности, трудовите мотиви, 

вярванията относно справедливостта и психичното благополучие на българите през 

последното десетилетие.   

Индивидуалните ценности са анализирани в контекста на структурно-енергетичния 

и структурно-съдържателния подход, като са представени редица изследвания, 

осъществени от 90-те години на миналия век до днес в страната. Основният акцент е 

поставен върху функционалната теория за индивидуалните ценности, която е нов 

интегративен модел, определящ ценностите като категории, когнитивно репрезентиращи 

потребностите, свързани със съществуването и развитието, и направляващи избора и 

оценката на поведението в различни ситуации (Gouveia, 1998, 2003). 
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Възприемайки двете основни функции на ценностите (да направляват поведението 

и да репрезентират потребностите) се предлага теоретична рамка с двудименсионална 

структура с шест подскали (субфункции) или основни ценности (Gouveia, 2003, 2013). Въз 

основа на проведеното емпирично изследване в България се установява, че моделът за 

функционалните ценности има адекватно съдържание. Проверката на модела е 

реализирана чрез конфирматорен факторен анализ по метода на максималното подобие 

(maximum likelihood –ML, LISREL 8.80) и структура, осъществена чрез многомерно 

скалиране (MDS) със z-трансформирани евклидови разстояния с PROXCAL алгоритъм в 

SPSS. Самооценъчният въпросник, който се прилага, демонстрира много добра вътрешна 

консистентност, проверена чрез коефицент алфа на Кронбах по отделните субскали. 

Накратко, предложеният модел и метод с 18 маркерни ценности добре представя 

съдържанието и структурата на теоретичния модел за функционалните ценности и може 

да се използва за изследване на индивидуалните ценности в България. 

Полученият въз основа на изследването профил извежда на преден план 

ценностите, свързани със съществуване, взаимоотношения и надличностни ценности 

(красота, знание, зрялост). Получените ценностни ориентации са сходни с модела на 

Ингълхарт (Inglehart, 1977) и резултатите както от предишни български изследвания 

(напр. Гарванова, 2013:18), така и с резултатите от последната вълна на световното 

изследване на ценностите (World Values Survey 7, 2022). Накратко, през изследвания 

период в България преобладават светско-рационалните и материалистичните ценности. 

Резултатите от изследването на функционалните ценности в България са близки и до 

получените в Бразилия (Gouveia et al., 2014) и Колумбия (Ardila et al., 2012), където на 

преден план излизат отново ценностите, свързани със съществуване, взаимоотношения и 

надличностни ценности. 

Функционалните ценности в български контекст демонстрират значими различия в 

зависимост от възрастта и пола, които са в съответствие с функционалната перспектива и 

наличните изследвания (Gouveia et al., 2014; Schwartz & Rubel, 2005). Конкретно, с 

нарастване на възрастта спада значението на ценностите, свързани със съществуване, 

стимулация, взаимоотношения и донякъде себеутвърждаване. Също така при юношите са 

по-добре изразени личностните цели (стимулация, себеутвърждаване), наред с ценностите, 

свързани с оцеляване (съществуване) и нормативните ценности. Различията в ценностите 
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не са само възрастови, но се установяват и в зависимост от пола. Може да се приеме, че 

мъжете демонстрират по-скоро лични цели (стимулация), докато ориентацията на жените 

е повече към централни (надличностни, съществуване) и социални (взаимоотношения, 

нормативни) цели.  

Въпреки близостта в профила на функционалните ценности на българите и лицата с 

турски етнически произход се установяват значими различия при две от ценностните 

ориентации. Нормативните ценности са значимо по-високо оценени от турците, докато 

стимулацията е значимо по-висока оценена от българите. Резултатите са съпоставими 

както с други изследвания на ценностите на българите (Байчинска, 2011; Гарванова, 2013; 

Таир, 2011), така и с изследвания на идентичността, показващи традиционно-религиозната 

насоченост на лицата с турско етническо самосъзнание (Таир, Димитрова, 2014). 

Представените резултати относно структурата и съдържанието на функционалната 

теория в България са част от настоящите и бъдещи изследвания в кроскултурен план, 

целящи да докажат, че функционалната теория може да разшири съществуващите модели 

за разбиране на структурата и системата от ценности на личността. 

Анализът на културните ценности е реализиран в рамките на структурно-

енергетичния и структурно-съдържателния подход, като при първия акцент се поставя 

върху световното изследване на ценностите, а при втория, върху дименсионалния модел 

на националните култури (Хофстеде) и кръговия модел на ценностите на културата 

(Щварц). В емпиричен план са представени български изследвания, реализирани в 

рамките на тези два модела и резултати от собствено сравнително изследване на 

ценностите на студенти от Аржентина, България и Финландия. Резултати на българските и 

финландските студенти са сходни с културната рамка на страната, констатирани в 

Европейското социално изследване (ЕСИ) през периода на изследването.  

На ниво трудови ценности теоретичното изложение акцентира върху структурно-

съдържателния подход, докато в емпиричен план са представени резултати от изследвания 

на трудовите ценности и мотиви в България. Въз основа на представително изследване на 

мотивите за търсене на работа при трите етнически групи в България се извежда обща 

тенденция, характеризираща предпочитания, свързани с по-високо заплащане и работа, 

която да носи удоволствие. Установените етнически различия в трудовите мотиви 

извеждат предпочитания предимно към вътрешни мотиви при българите 
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(удовлетворяваща работа, прилагане на уменията, кариерно израстване и др.), външни при 

ромите (заплащане, физическите условия на труд, добри взаимоотношения) и смесени при 

лицата с турско етническо самосъзнание (заплащане, удовлетворяваща работа,  добри 

взаимоотношения, прилагането на знанията и уменията и др).  

Констатираните образователни различия в трудовите мотиви в значителна степен 

повтарят тези, установени в зависимост от етническия произход на лицата, вероятно 

заради спецификата на извадката (характерна и за популацията), при която повече от 

половината българи са в висше образование, а повече от половината роми са с основно 

или по-ниско образование. Накратко, лицата с висше образование (предимно българи и 

част от турците) извеждат на преден план мотиви, свързани с търсенето на работа, която 

да носи удоволствие, възможност за прилагане на знанията и уменията, наред с израстване 

в кариерата. Лицата с основно и по-ниско образование (предимно роми) извеждат като 

основен мотив заплащането, условията на труд и добрите взаимоотношения. 

Следователно резултатите представят по-скоро вътрешни трудови мотиви при лицата с 

по-високо образование и по-скоро външни трудови мотиви при лицата с основно или по-

ниско образование. 

Изследваните трудови мотиви демонстрират и някои статистически значими 

различия в зависимост от възрастта и пола. Вътрешните мотиви, свързани с търсенето на 

работа, която доставя удоволствие и кариерното израстване са по-характерни за по-

младите лица (15-44 г.), докато мотивът за прилагане на знанията и уменията е по-

характерен за по-възрастните лица (55-64 г.). Липсват съществени различия в мотивите на 

мъжете и жените в България при търсенето на работа, но все пак трябва да се посочи, че 

мъжете декларират предпочитания към външни мотиви като условия на труд и 

взаимоотношения, за разлика от жените, които отдават предпочитания на вътрешния 

мотив, т.е. работата като източник на удоволствие. 

Получените резултати свидетелстват както за сходства (по-високо заплащане, по-

добри условия на труд и др.), така и съществени различия в трудовите мотиви в България, 

които предполагат необходимостта от специфични мотивиращи програми, отчитащи 

възрастовите, образователните и етническите различия на заетите лица. Още веднъж 

трябва да се подчертае необходимостта от по-целенасочени национални и местни 

политики, ориентирани към представителите на малцинствата, особено ромите, за да се 
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създадат по-добри възможности за реализация на пазара на труда. От тази гледна точка 

основната политика по намаляване на социалните различия на пазара на труда може да се 

обвърже с превенция на ранното отпадане на учениците от образователната система и 

насърчаване на придобиването на професионална квалификация. Също така трябва да се 

помисли за осигуряване на повече възможности за придобиване на професионален опит 

чрез конкретни програми за стажуване/чиракуване при по-младите хора, което би 

съдействало за успешната им реализация на пазара на труда. По отношение на по-

възрастните лица могат да се предложат различни програми, които да предоставят 

възможности за развиване на нови умения или квалификация, съдействащи за 

задържането им на пазара на труда, който се променя драстично през последните години. 

В настоящата работа се разглежда същността, структурата и основните 

характеристики на социалните нагласи, наред с въздействието им върху поведението, като 

акцент се поставя върху трудовите нагласи. Разграничени са основните подходи към тях, 

като са очертани някои съществени индивидуални и етнически различия. Въз основа на 

резултатите от представително за страната проучване сред трите етнически групи -  

българи, роми и турци е представена както спецификата в тяхното отношение към труда, 

така и някои различия в зависимост от пола, възрастта и образованието. Конкретно, по-

възрастните, по-високо образованите лица и жените имат по-позитивни нагласи към 

работата като цяло. Позитивните нагласи към труда на по-възрастните лица могат да се 

обвържат с характеристиките на по-новите поколения, ориентирани към цели извън труда, 

докато тези на по-образованите лица могат да се обяснят с теорията за човешкия капитал и 

вложенията от страна на личността, които предпоставят по-силна идентификация и 

ангажираност с работата.  

Получените резултатите относно трудовите нагласи са съотнесими към резултатите 

относно трудовите мотиви и потвърждават необходимостта от конкретни програми 

насочени към различните възрастови групи. От една страна към по-високите възрастови 

групи, за да останат по-дълго време на пазара на труда, но запазвайки своята 

квалификация или придобивайки нови умения, необходими за променените условия на 

пазара на труда. От друга страна към по-младите, създавайки условия за придобиване на 

умения и опит, особено в контекста на високия процент на млади хора в България, които 

се намират извън системите на заетост, образование или обучение (NEET, вж 
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https://www.eurofound. europa.eu/bg/topic/neets). По този начин ще се създат предпоставки 

не само за повишаване на квалификацията или трудовата им ангажираност, но и за 

повишаване на качеството им на живот (вж също Желязкова, 2018; Таир, 2019). 

В противовес на традиционните полово-ролеви нагласи се установява, че жените в 

изследване имат по-позитивни нагласи към труда и готовност да продължат да работят, 

дори и при наличието на финансови средства. Констатираните резултати са доказателство 

за равнопоставеността между половете в труда, още повече, че България е сред страните в 

ЕС с по-ниски равнища на полови неравенства (Eurostat 2013; World Economic Forum, 2013 

in Imdorf, Bieri, Heineger, 2018) и хоризонтална полова сегрегация на пазара на труда и в 

образованието (вж за детайли Imdorf, Bieri, Heineger, 2018). 

Липсват статистически значими етнически различия в общите трудови нагласи, но 

са налице някои специфични аспекти. Конкретно,  представителите и на трите етнически 

групи декларират желание за ангажиране с работа, дори и при наличието на достатъчно 

финансови средства за живот, но тази тенденция е по-характерна за българите. Въпреки че 

не заема централно място в живота им, за ромите работата има по-голямо значение, 

отколкото за българите и турците, вероятно поради факта, че са често в състояние на или 

са заплашени от безработица. Посочените резултати са основание да приемем, че наред с 

индивидуалните различия в отношението към работата могат да се изведат и някои 

етнически различия, които предполагат прилагането на етно-специфични ориентирани 

програми към привличането или задържането на лицата на пазара на труда. 

Изследването относно трудовите качества и образа за етническия „друг“ в 

работната среда в България представя съществени различия в оценките за трудовите 

качества на малцинствата, представени от тях и от страна на мнозинството. Вероятно за 

тези разминавания в оценките значение има формирането на т. нар. стереотипни професии 

и етнопрофесионални ниши (вж напр. Таир, 2015), които налагат различни критерии за 

оценка на характеристики като работливост, издръжливост на натоварване и др. Може да 

се приеме, че образът на етническия „друг“ в работна среда не просто е резултат от 

междугруповите процеси на фаворизиране, а в значителна степен се определя от 

представите за труда, типа заетост, възможностите за професионална реализация и др. 

Обобщено, етническата (не)толерантност в работна среда вероятно е резултат не само от 

междуетническите дистанции, а и резултат от „образите“, които масмедиите предоставят и 
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които активно съдействат за изграждане на представата за етническите групи в страната и 

техните трудови качества. 

В настоящата работа съществено внимание се отделя на същността и 

характеристиките на убежденията, наред с асоциациите им с други личностни конструкти, 

за да се очертае полето на вярванията, свързани със справедливостта. Представени са 

както философските традиции, най-вече нормативни и естетически, така и 

икономическите и социологическите измерения на справедливостта. Основният фокус е 

върху психологическата перспектива на вярванията в справедливостта, която анализира 

субективните аспекти, т.е. какво хората възприемат като справедливо и проучва 

индивидуалните и ситуационните процеси, водещи до свързани със справедливостта 

познание, афекти и поведение.  

Очертани са две основни психологически насоки за проучване на вярването в 

справедлив свят, базирани на мотива за справедливост (Lerner, 1965, 1974, 1980) и 

диспозиционният подход, който диференцира имплицитните от експлицитните мотиви 

към справедливостта (Dalbert, 1999, 2001). Представени са резултати от изследване в 

България, включващо оценки за експлицитните мотиви към справедливостта, измерени 

чрез централност на вярването в справедлив свят и сензитивност към справедливостта и 

имплицитните мотиви, измерени чрез личното и общото вярване в справедлив свят 

(Dalbert, 1999; Lipkus, Dalbert, & Siegler, 1996). 

Получените резултати илюстрират, че двата имплицитни мотива са по-ниско 

оценени в сравнение с експлицитните мотиви към справедливостта. Конкретно, в 

съответствие и с други изследвания се установява, че хората са по-склонни да подкрепят 

личното си вярване в справедлив свят, отколкото вярването в един справедлив свят като 

цяло, и че двата конструкти имат различно значение (напр. Messick, Bloom, Boldizar, & 

Samuelson, 1985; Taylor, Wright, Moghaddam, & Lalonde, 1990). Най-високи са оценките за 

централността на вярването в справедлив свят, отразяваща индивидуалната склонност към 

справедливост сама по себе си (Lerner, 1980), т.е. личният договор, при който всеки се 

стреми да се държи справедливо, за да бъде третиран справедливо, наред с негативните 

емоционални преживявания при наличието на несправедливост. Резултат, който дава 

основание да приемем, че въпреки предизвикателствата пред дистрибутивната и 

възмездяващата справедливост в България, личността е съхранила способността си да 
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разграничава „добро“ и „лошо“ или своето убеждение относно фундаменталната 

значимост на справедливостта както за ценностно-моралната система на индивида, така и 

за функционирането на обществото. 

Налице са значими индивидуални и етнически различия в убежденията относно 

справедливостта, които предоставят доказателства, от една страна за съществени промени 

във вярването в справедлив свят, в резултат на когнитивното и емоционалното личностно 

съзряване (Dalbert, 2001; Maes, & Schmitt, 2004). От друга страна, за диференциране на 

вярванията в справедлив свят, като общото вярване в справедлив свят остава почти 

непроменено като убеждение относно света, след като се изгради, докато вярването на 

личностно ниво търпи известни изменения, особено видими при жените. Установените 

съществени възрастови и полови различия в централността на справедливостта 

свидетелстват за нарастване на важността ѝ с възрастта и за ролята, която има за 

поддържане на баланса между това личността да бъде справедлива и да получи това, което 

ѝ се полага (Lerner, 1980), за да развие потенциала си за справяне с предизвикателствата и 

за намиране на смисъл в живота. 

Налице са етнически различия в убежденията относно справедливостта, като 

лицата с турско самосъзнание, за разлика от българите смятат, че справедливостта има по-

голяма значимост в живота им и биха се почувствали по-притеснени или виновни, ако 

получат нещо, което не им се полага. Получените резултати са съвместими и с други, 

отразяващи по-традиционен и морален възглед на турците, вероятно дължащ в известна 

степен на по-силно религиозните вярвания и мироглед, който притежават, въпреки общата 

споделена социална среда с българите.  

Проследени са теоретичните и емпиричните взаимоотношения между личностните 

черти и вярването в справедлив свят. Въз основа на собствено проучване се констатират 

позитивни асоциации между вътрешен локус на контрол, две от чертите от модела на 

„големите пет“ (емоционална стабилност и доброжелателност) и убежденията относно 

справедливостта. Позитивните асоциации между емоционална стабилност и вярване в 

справедлив свят подкрепят допусканията, че при лица с високи равнища на емоционална 

стабилност са по-характерни и високите равнища на личното вярване в справедлив свят 

(вж Bѐgue & Bastounis, 2003; Bollmann, Krings, Maggiori, & Rossier, 2015; Lipkus et al., 

1996; Sutton & Douglas, 2005). Позитивните асоциации с доброжелателността, които са по-
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съществени с общото вярване в справедлив свят, се основават на общите характеристики 

на двата конструкта, базирани на поддържането на социалния ред (вж Dittmar & Dickinson, 

1993; LePine & Van Dyne, 2001; Rubin & Peplau, 1973), сътрудничество, но най-вече на 

базисното доверие (Bernath & Feshbach, 1995; McCrae & John, 1992; Zuckerman & Gerbasi, 

1977). Констатираните позитивни взаимоотношения предоставят доказателства за 

съвместната роля на тези две личностни черти и вярванията в справедливостта, 

създавайки условия за възприемане на средата като безопасна и надеждна, а от там и за 

по-добра адаптация към социалното обкръжение. 

В последната глава на настоящата работа се разглеждат теоретичните предпоставки 

и емпиричните резултати относно взаимоотношенията между функционалните ценности, 

вярването в справедлив свят и благополучието. Представени са двете основни 

перспективи към благополучието – хедонистична и евдемонична, с акцент върху 

същността и компонентите, които ги изграждат. Специално внимание е отделено на 

самооценъчните инструменти за измерване на компонентите на субективното и 

психологичното благополучие, наред с резултатите от изследвания както за тяхната 

факторна структура и надеждност, така и валидност. Проследени са теоретичните 

предпоставки, които дават основание за продължаване на проучванията относно ролята на 

ценностите и убежденията за благополучието на личността.  

Въз основа на резултатите от собствени изследвания относно взаимоотношенията 

между функционалните ценности и субективното благополучие, измерено чрез жизнената 

удовлетвореност и психосоциалното благополучие („Процъфтяване“) от една страна, а от 

друга, с шест компонентния модел за психологично благополучие, са изведени значимите 

асоциации между ценностите и благополучието. По същия начин, проследени са 

значимите връзки между вярванията в справедливостта и двете измерения на 

благополучието. Накрая, въз основа на поредица от регресионни анализи се извеждат 

компонентите на функционалните ценности и вярванията в справедливостта, които са 

значими предиктори за благополучието на личността. Обобщено може да се приеме, че 

резултатите свидетелстват за по-значим самостоятелен принос на функционалните 

ценности и вярванията в справедливостта върху някои аспекти на психологичното 

благополучие, докато съвместното им влияние е по-съществено за субективното 

благополучие, измерено чрез „процъфтяване“ и удовлетвореност от живота. 
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Констатираното влияние на функционалните ценности хенодизъм, съществуване и 

надличностни при юношите, и съществуване и взаимоотношения при по-възрастните, 

доказват съществената роля на ценностите за благополучието в синхрон с други 

изследвания (напр. Emmons, 1986; Huppert, 2014). Следователно, ценностите не само 

определят поведението, но съдействат за адаптацията на личността, предоставяйки 

насоки, свързани със значимите цели в живота както на индивидуално ниво (стимулация, 

самоактуализация), така и на социално ниво (взаимоотношения). 

Самостоятелното влияние на вярването в справедливостта върху психологичното 

благополучие се установява по отношение на компонентите себевъзприятиe и позитивна 

оценка. Налице е по-значим ефект в юношеството, като вярванията в справедливостта 

допринасят за автономността и усещането за личностно развитие при юношите, а в по-

зряла възраст губят своя ефект. Личното вярване в справедливостта в по-зряла възраст 

съдейства значимо за себеприемането като компонент на психологичното благополучие. 

Съвместно влияние на функционалните ценности и вярванията в справедливостта 

върху психологичното благополучие се установява при майсторство над средата в зряла 

възраст и при личното израстване юношите. Установените тенденции по отношение на 

личното и общото вярване в справедливостта потвърждават теоретичните допускания и 

емпиричните резултати, че двете убеждения изпълняват различни адаптивни функции в 

жизнения път на личността (вж Dalbert, 2001; Nartova-Bochaver et al., 2019). 

Съвместното влияние на функционалните ценности и убежденията са по-значими 

при субективното благополучие, особено при „процъфтяването“ на юношите. Умерен 

ефект е налице от страна на ценностите на съществуването и по-слаб, но статистически 

значим, от страна на общото и личното вярване, и на централността на справедливостта. 

При по-възрастните лица психосоциалното благополучие се определя от ценностните 

ориентации към взаимоотношения и от личното вярване в справедливостта, които умерено 

го повишават. Относно удовлетвореността от живота ефектът е сходен при двете 

възрастови групи, като при юношите ценностите на съществуването, общото и личното 

вярване в справедлив свят имат слабо позитивно влияние. При по-възрастните лица 

единствено личното вярване в справедливостта умерено повишава удовлетвореността от 

живота. 
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Резултатите в български контекст потвърждават значимото влияние на личното 

вярване в справедлив свят върху психологичното и най-вече субективното благополучие 

(напр. Dalbert, 2002; Correia & Dalbert, 2007; Lipkus et al., 1996; Lucas et al., 2013; Nasser et 

al., 2011; Nartova-Bochaver et al., 2019). Установеното по-значимо влияние на личното 

вярване в справедливостта в по-зряла възраст е в съответствие с измененията в жизнения 

път на личността (вж напр. Dalbert, 2001). Следователно, вярването в справедлив свят чрез 

своите адаптивни функции съдейства за: 1) благополучието, действайки като механизъм, 

осигуряващ както представата за стабилност в средата, така и предпоставка за постигане 

на дългосрочните цели (Furnham, 2003; Hafer, Bѐgue, Choma, & Dempsey, 2005; Lerner & 

Miller, 1978); и 2) осигурява когнитивна рамка за тълкуване на събитията в живота по 

смислен начин (Dalbert, 2001). 

Обобщено можем да приемем, че функционалните ценности и вярването в 

справедлив свят самостоятелно и съвместно съдействат за психологичното и субективното 

благополучие на личността. По-значими въздействия на ценностите, свързани със 

съществуване, взаимоотношения, стимулация и надличностни ценности се констатират 

върху психологичното, а тези на съществуването и взаимоотношенията - върху 

субективното благополучие. Вярванията в справедливостта също имат значимо 

въздействия върху благополучието, като най-вече личното вярване в справедлив свят 

съдейства за психичното благополучие и за оптималното функциониране на личността.  

В теоретичен план в бъдеще може да се помисли за прилагане на рамка за 

съвместно влияние на някои личностни черти, самооценката, ценностите и вярването в 

справедлив свят върху благополучието. Изследванията фокусират внимание и върху 

аспекти, свързани с жизнения опит с несправедливостта, устойчивостта и др., които също 

могат да опосредстват връзките между личността (черти, ценности), убежденията (вярване 

в справедлив свят) и благополучието. В практико-приложен план може да се помисли за 

разработване на програми за индивидуална или групова консултация, особено при юноши 

и по-млади лица, чрез които да се повиши вярването им в справедлив свят. Те биха 

съдействали за поддържа на позитивна „илюзия“ или представа за света, която чрез 

адаптивните си функции да съдейства за успешното справяне с предизвикателствата в 

съвременната динамична среда. 
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ПРИНОСИ 

 

1) Предложена и емпирично доказана структура и съдържание на нов интегративен 

модел за функционалните ценности, когнитивно репрезентиращи двете основни 

потребности (съществуване и развитие), които направляват избора и оценката на 

индивидуалното поведение. Адаптирана методика с 18 маркера (ценности), с добри 

психометрични характеристики, приложима при изследване на ценностите в 

България. 

2) Изведен профил на индивидуалните ценности, който отразява културната рамка, 

констатирана от българските изследователи и резултатите от последните вълни на 

Европейското социално изследване и Световното изследване на ценностите, 

относно модернизиращата тенденция и индивидуалистичните ориентации на 

българските младежи. Очертани специфични различия в ценностите в зависимост 

от възрастта и пола, съответстващи на функционалната перспектива и етапите от 

развитието на личността.  

3) Холистичен подход към дефиниране и измерване на експлицитните и 

имплицитните мотиви към справедливостта в рамките на диспозиционната 

парадигма. Въз основа на емпирично изследване и доказани психометрични 

характеристики са адаптирани за български условия инструменти за измерване на 

централността на вярването в справедлив свят, сензитивността към 

справедливостта, личното и общото вярване в справедлив свят, които могат да се 

прилагат в изследователската теория и практика.  

4) Констатираните изменения в експлицитните и имплицитните мотиви представят 

доказателства за съществени промени във вярването в справедлив свят в резултат 

на когнитивното и емоционално личностно съзряване и за диференциране на 

вярванията в справедливостта. Тези промени и диференциация свидетелстват за 

нарастване на важността на справедливостта с възрастта, за развитие на 

личностния потенциал за справяне с предизвикателствата в живота, допринасяйки 

за успешна адаптация към социалното обкръжение. Утвърждава се ролята на 

справедливостта за ценностно-моралната система на индивида, за трайността на 

социалните взаимодействия и за ефективното функциониране на обществото. 
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5) Установените съществени различия в трудовите мотиви, нагласи и представи за 

„другия“ на трудовия пазар извеждат необходимостта от специфични програми, 

отчитащи възрастовите, образователните и етническите различия. Програмите 

трябва да бъдат насочени както към представителите на малцинствата (особено 

ромите за включване и задържане на пазара на труда), така и към различните 

възрастови групи. При по-възрастните лица програмите трябва да са насочени към 

запазване на квалификацията или придобиване на нови умения, необходими за 

променените условия на труд, докато при по-младите лица, трябва да подпомагат 

придобиването на умения и опит, които ще създадат предпоставки не само за 

повишаване на професионалната квалификация, но и за по-високо качество на 

живот. 

6) Изведените предиктивни възможности на функционалните ценности и вярванията в 

справедливостта за индивидуалното благополучие и оптималното функциониране 

на личността утвърждават психологичните изследвания като подход в сферата на 

психичното здраве, приложими към психология на личността, психология на 

здравето и трудова и организационна психология. 

 


