Психология в сферата на обществената безопасност
ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Том 24, Книжка 3, декември 2021, 269-288
ISSN 1311-4700 (Print); ISSN 2367-4563 (Online)
http://journalofpsychology.org; E-mail: psy_research@abv.bg

Ценностите на младите българи
в контекста на емиграцията – теоретичен
обзор и модифицирана версия на метод
за изследване на ценностите на Шварц1
Антоанета РУСИНОВА-ХРИСТОВА,
Цветелина ПАНЧЕЛИЕВА, Йоанна ДРАГНЕВА
Институт за изследване на населението и човека
Българска академия на науките
БЪЛГАРИЯ, гр. София 1113, ул. ,,Акад. Георги Бончев“, бл. 6
a.hristova@iphs.eu,
tsvetelina.p@iphs.eu, joannadragneva@gmail.com

Резюме. Целта на настоящата статия е да представи резултатите от проведено емпирично
проучване на ценностите сред младите българи във възрастова група 18–35 г. в контекста на
емиграционни нагласи, идентифицирани сред целевата група. Проучването е пилотно, прове
дено през юни 2021 г. сред 79 изследвани лица и е част от по-голямо предстоящо проучване с
национална значимост. Въз основа на резултатите се предлага модифицирана версия на Ме
тод за изследване на ценностите на Шварц – the Schwartz Value Survey. За целите на пилот
ното проучване се използват 22 айтема, първоначално обособени в 9 подскали, предназначени
да измерват следните категории ценности: хедонизъм, постижение, себенасоченост, власт,
сигурност, универсализъм, традиция, конформност и два обособени заедно неутрални айтема.
Психометричните характеристики на модифицирана версия са много добри (α=0,867). Въз ос
нова на експлораторен факторен анализ по метода на главните компоненти и задълбочен съ
държателен анализ се предлага нова шест факторна структура на въпросника с 16 твърдения.
Новите фактори са „Семейство и традиции“, „Протестантска етика“, „Удоволствие от
живота“, „Власт“, „Себенасоченост“, „Стабилност и равенство“. Модифицираната версия
на въпросника за ценности, както и резултатите от проучването могат да послужат в тео
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Abstract. The purpose of this article is to present the results of an empirical study of values among young
Bulgarians in the age group 18-35 in the context of emigration attitudes identified among the target group.
The study is a pilot study conducted in June 2021 among 79 participants and is part of a larger upcoming
study of national importance. Based on the results, a modified version of the Schwartz Value Survey is pro
posed. For the purposes of the pilot study, 22 items were used, initially divided into 9 subscales, designed
to measure the following categories of values: hedonism, achievement, self-direction, power, security,
universalism, tradition, conformity and two separate neutral items. The psychometric characteristics of
the modified version are very good (α = 0.867). Based on an exploratory factor analysis by the main com
ponents method and in-depth content analysis, a six-factor structure of the questionnaire is proposed with
16 statements, combined as follows: family and traditions, Protestant ethics, life pleasures, power, selfdirection, stability and equality. The modified version of the value questionnaire and the results from the
study can be used in theory and in practice to identify leading value orientations of specialists in various
fields in psychotherapy, counseling, business practice for staff selection and others.
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Въведение
В контекста на емиграцията, ценностите и
ценностната система представляват особе
на категория психологични детерминанти,
чието проучване може ценно както за оп
ределяне на причините за миграция, така и
за изучаване на мотивите на хората за на
пускане на страните на произход и/или за
тяхното евентуално завръщане в родината.
В тази връзка, основната цел на настояща
та статия е да се представи теоретичен об
зор на ценностите, на различните подходи
и методи за изследването им с фокус вър
ху теорията за универсалния характер на
мотивационното съдържание и структура
на ценностната система на индивидуално
и културно ниво на Ш. Шварц (Schwartz,
1992). Представя се и взаимовръзката с
емиграцията в теоретичен и емпиричен
план, чрез преглед на резултати от изслед
вания.

Теоретичен обзор
В теорията и специализираната литерату
ра има многобройни дефиниции, свързани
със значението на понятието „ценности“.
Повечето от тях могат да бъдат класифици
рани в две групи: (1) „ценности“ като нещо
директно прикрепено или приписано на
предпочитани обекти (по-скоро свързано с
понятието „стойност“ – б. а.); (2) „ценнос
ти“ като (трайни) вярвания или схващания,
които тълкуват определени за личността
неща, в контекста на предпочитанията, же
ланията, разбиранията на хората. Първата
дефиниция е илюстрирана от Томас и Жна
ницки, според които под ценност разбира
ме „социалната стойност на нещата, които
имат емпирично (количествено и качест
вено) съдържание, достъпно за общество
то – храна, инструменти, пари“ (Thomas &
Znaniecki, 1958: 21).
Втората дефиниция, превърнала се и
в доминираща в психологията и социо
логията (за разлика от първата, която е
доминантна по-скоро в икономическата
теория – б. а.), е представена от Клъкхохн
(Kluckhohn, 1951: 395), според който „цен

ността е явна или имплицитна концепция,
представляваща силна отличителна ха
рактеристика на индивидуалната личност
(или група хора), която спрямо желанията
на притежателя ѝ, влияе върху избора му
на различни режими, средства и цели на
действие“. Авторът подчертава, че „афек
тивния“ (желанието, емоциите, чувствата),
„когнитивния“ (концепцията на действие,
информираността, знанието, убежденията,
вярванията) и „конативния“ (селекцията,
избора на средства за действие) са ключо
вите компоненти на понятието „ценност“
(Kluckhohn, 1951: 395).
Решаващият момент в контекста на миг
рацията е разликата между нещо, което хо
рата просто желаят (по същество) и нещо,
което е замислено като желание, въз осно
ва на някаква мотивирана преценка. Това
показва, че ценностите са важни и трайни
убеждения / идеали, споделяни от хората
за това какво е добро или лошо, желателно
или нежелателно, правилно или неправил
но, както в индивидуален, така и в колекти
вен план. Безспорно те имат силно влияние
върху поведението и отношението на човек
и могат да послужат като общи насоки във
всякакви ситуации. И тъй като хората се
променят, ценностите също се променят
– въпреки, че са относително стабилни и
трайни във времето, те подлежат на промя
на, т.е. в различни периоди от своя живот
хората могат да имат различни ценности, в
зависимост от собствената им дефиниция
за щастие. Важно е да се спомене, че в спе
циализираната литература „ценностите са
подредени в пространството най-малко в
три дименсии: личностни, организационни
и обществени, проявявайки се в различни
плоскости в ценностното пространство“
(Русинова-Христова, 2016).
Ценностите са една от най-релевант
ните променливи, които се използват като
характеристика на културата. Те отразяват
споделяните от хората абстрактни идеи от
носно това кое е добро и желателно в обще
ството, те са основа за социалните норми,
които предписват подходящото поведение.
Хората разчитат на своите културно-цен
ностни ориентации за разграничаването
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на проблемите и за мотивирането на дру
ги членове на обществото да подкрепят
този процес. Съществуват различни под
ходи за изследване на ценностите, като в
съвременната психология се открояват два
относително противоположни подхода към
изследване на структурата на ценностната
система:

– как са структурирани отношенията
между различните ценности.

– Първият поставя акцент върху ин
тензитета и промяната на ценности
те, назован „структурно-енергети
чен“ (Байчинска, 1994);
– Вторият подход интерпретира найвече смислово-съдържателния ас
пект на ценностите и тяхното ин
тернализиране в процеса на социа
лизацията. Той се обозначава като
„структурно-съдържателен“
(Бай
чинска, 1994).
Към структурно-съдържателния подход
се отнасят теоретичните модели на Хофсте
де, Трианидис, Шварц, Хампдън-Търнър и
Тромпенаарс (Русинова-Христова, 2016).
Тези автори търсят универсалните изме
рения в организацията на ценностите за
адекватното описание на индивидуалните
и културни различия, от една страна, а от
друга – смислово-съдържателните връзки
между отделните ценности.
Социалният психолог Шалом Шварц
(Schwartz, 1992) предлага теория и метод,
в които ясно се разграничават индивиду
алните от социалните ценности. Според
Шварц съществуват седем ценностни кате
гории, които характеризират всяка култу
ра: консерватизъм, автономност (интелек
туална и афективна), йерархия, егалита
ризъм, хармония и майсторство. Моделът
разглежда съдържанието и структурата на
ценностите, като се концентрира върху
четирите им основни въпроса (Schwartz,
1992):
– съдържанието на човешките ценнос
ти по същество;
– идентифициране на цялостен набор
от ценности;
– степента, до която значението на оп
ределени ценности е еквивалентно
за различните групи хора;

Ш. Шварц постига значителен напре
дък в решаването на всеки от тези въ
проси, вкл. идентифицира десет мотива
ционно различни типа ценности, които е
вероятно да бъдат разпознати в и между
културите и използвани за формиране на
ценностни приоритети. Наборът от типове
ценности, който е сравнително изчерпате
лен, обхваща практически всички типове
ценности, на които индивидите приписват
поне умерено значение като критерии за
оценка. Чрез събирането на солидни до
казателства, показващи, че значението на
типовете стойности и повечето от единич
ните стойности, които ги съставляват, са
разумно еквивалентни за повечето групи,
Шварц (Schwartz, 1992) открива две основ
ни измерения, които организират ценност
ните системи в интегрирана мотивационна
структура с последователни ценностни
конфликти и съвместимости:
1) тяхното мотивационно съдържание,
на основата на което разработва ти
пология на ценностите;
2) структурните отношения между раз
личните типове ценности.
Всеки тип включва както терминални,
така и инструментални ценности. Според
Шварц (Schwartz, 1992) между мотива
ционните категории съществуват две фун
даментални, противоположни отношения
– на взаимоизключеност (конфликтност)
и взаимодопълване (съвместимост), кои
то определят универсалната структура на
ценностната система.
Чрез идентифициране на универсал
ни аспекти на ценностното съдържание и
структура, този модел поставя основите
за изследване на специфични за култура
та аспекти в бъдеще. За целта на изслед
ването, настоящият анализ спира избора
си на модела за универсалния характер на
мотивационното съдържание и структура
на ценностната система на индивидуално
и културно ниво на Шварц. Моделът може
да покаже как се определят приоритетите
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на ценностите, притежавани от индивиди
те и как те засягат поведенческите им ори
ентации и избори (как ценностните при
оритети влияят ли върху идентичността
им, идеологиите, нагласите и действията
им в социалната среда, политиката, рели
гията и други области). Десетте ценност
ни категории се групират в две биполярни
дименсии – себетрансцедентиране срещу
себеутвърждаване (self-transcendence vs.
self-enhancement) и консерватизъм срещу
откритост към промени (conservation vs.
openness to change).
Първата алтернатива противопоставя
ценностите, акцентиращи върху благопо
лучието на социалната общност, на цен
ностите, свързани с преследване на лични
успехи и амбиции. Себетрансцедентиране
то обединява категориите универсализъм и
доброжелателност, а себеутвърждаването –
постижението и властта.
Втората алтернатива противопоставя
ценностите, насочени към ограничаване
на активността на Аза в името на стабил
ността на социалния ред, на ценностите на
независимата мисъл и действие и стреме
жа към промяна на статуквото. Консерва
тизмът включва категориите традиция, си
гурност и конформност, а откритостта към
промени – категориите себенасоченост,
хедонизъм и стимулация.
Ценностите на себетрансцедентирането
и консерватизма изразяват колективните
интереси (collective interests), а ценности
те на себеутвърждаването и откритостта
към промени – индивидуалните интереси
(individual interests). Колективно и индиви
дуално ориентираните мотивационни цели
представляват най-генерализираната и
фундаментална организация на ценностна
та система на личността (Байчинска,1994).
Шварц дефинира 10 основни ценностни
категории: „сигурност – безопасност, хар
мония и стабилност в обществото, отно
шенията и Аза; конформност – въздържа
не от действия и импулси, които могат да
наранят другите и да нарушат социални
те очаквания или норми; традиция – ува
жение и приемане на обичаите и идеите,
които дадена култура или религия налагат

на личността; доброжелателност – съх
ранение на благосъстоянието на хората
от близкото обкръжение; универсализъм
– разбиране, толерантност и защита на
благополучието на всички хора и на при
родата; себенасоченост – независимост
на мисленето и действията; стимула
ция – разнообразие и новост в живота;
хедонизъм – лични удоволствия; пости
жение – личен успех чрез демонстриране
на компетентност, съответстваща на
социалните стандарти; власт – социален
статус и престиж, контрол върху хората
и ресурсите“ (Schwartz, 1992, цит. по Бай
чинска, 2006: 2).

Взаимовръзка между ценности и
емиграция
Някои проучвания, отново базирани на те
орията на Шварц и използващи неговите
десет типа ценности, разглеждат връзката
между ценности и емиграция. Изследвани
ята въвеждат психологическата теория на
Шварц за „основните човешки ценности“
(Schwartz, 1992) и използват данни от евро
пейски и американски проучвания през го
дините, за да визуализират връзката между
ценностите на Шварц и отношението към
емиграцията.
Като най-развитите и важни опити до
сега за проверка на връзката между цен
ности и нагласи към емиграцията, могат да
се посочат:
В проучване от 1995 г. Шварц и Савиг
(Schwartz & Sagiv, 1995) изследват две
групи индивиди, които разделят на „доми
ниращи“ и „малцинствени“. В доминира
щите и малцинствените групи се изслед
ват връзките на ценностните приоритети
на индивидите с тяхната готовност за из
вънгрупов социален контакт. Проучване
1 изследва готовността на 151 израелски
еврейски учители (доминираща група) за
контакт с израелски араби (малцинство).
Готовността корелира положително с под
чертаването на универсализма и ценно
стите за самонасочване и отрицателно с
подчертаването на традициите, сигурност
та и ценностите за конформност. Това
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потвърждава интегриран набор от хипо
тези от теорията за ценностите на Шварц
(1992). Проучване 2 изследва 199 лица
учители – израелски арабски мюсюлмани
(111 лица) и християни (88 лица) – и тяхна
та готовност за контакт с израелски евреи.
Хипотезите отчитат различията между
двете арабски малцинства в мотивацията
да се интегрират в господстващото обще
ство и да запазят своята уникалност. Връз
ките с ценностите тук също потвърждават
повечето хипотези.
На индивидуално ниво, американски
(Katz, Hass, 1988; Pantoja, 2006; Pettigrew,
1959), израелски (Sagiv, Schwartz, 1995),
белгийски (Duriez et al., 2002) и немски
(Iser, Schmidt, 2005) проучвания предоста
вят емпирична подкрепа за връзките меж
ду ценности и емиграция в изследваните
държави. Davidov и колектив в проучване
от 2008 г. (Davidov et al., 2008a) поставят
началото на осигуряване на подкрепа за
хипотезите на проведено през 2012 г. помащабно проучване (Davidov, Meuleman,
2012) в голям набор от европейски стра
ни, които включват респонденти от: Ав
стрия (5 195), Белгия (4 311), Швейцария
(4 350), Чехия (2 912), Германия (7 032),
Дания (3 924), Испания (3 331), Финлан
дия (4 708), Франция (1 568), Обединеното
кралство (4 786), Унгария (3 493), Ирлан
дия (3 282), Италия (1 159), Люксембург
(873), Холандия (5 231), Норвегия (4 500),
Полша (4 355), Португалия (3 352), Шве
ция (4 211),Словакия (2 453), което прави
общо 76 305 участници. В това проучване
авторите (Davidov, Meuleman, 2012) увели
чават извадката в сравнение с предходното
от 2008 г. (Davidov et al., 2008a) и изследват
хипотезите с много по-голям набор от дан
ни. Освен това тук се включват и контекс
туални детерминанти на негативното отно
шение към имигрантите, като се проверява
дали ценностите показват сходни ефекти в
различните държави и времеви точки или
дали взаимодействат с контекстуалните де
терминанти в обяснението на негативното
отношение към миграцията. Изследовате
лите не доказват големи различия в ефек
тите на себенасочеността и сигурността по
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Schwartz върху отношението към емигра
ция между страните (Davidov, Meuleman,
2012).
На макро ниво емпиричните констата
ции предоставят само смесени доказател
ства. Няколко американски (Semyonov et
al., 2000; Quillian, 1996) и европейски (Ku
novich, 2004; Lahav, 2004; Quillian, 1995;
Scheepers et al., 2002; Coenders et al., 2004)
проучвания подкрепят връзката между
увеличения размер на емигрантското насе
ление, подобрените икономически условия
и отношението към миграцията. В някои
проучвания в САЩ контекстът предос
тавя подкрепящи констатации (Quillian,
1996) относно ефектите спрямо размера
на емигрантските групи и отношението на
местното население към тях, докато други
проучвания в Европа откриват смесени до
казателства. Други изследвания (Quillian,
1995; Scheepers et al., 2002) установяват
връзка между ценностите и относител
ния размер на мигрантското население
(измерен като проценти мигранти извън
ЕС) в няколко европейски държави. Мал
ко по-късни проучвания обаче (Semyonov
et al., 2004) не намират такъв ефект. Други
автори (Strabac, Listhaug, 2008), които се
концентрират по-специално върху мюсюл
маните, не установяват ефект от размера
на мюсюлманското население върху за
плахата, дължаща се на мюсюлманите по
подразбиране, особено след поредиците от
атентати, както в САЩ, така и в ЕС. Що
се отнася до икономическите условия, ав
тори (Quillian, 1995, 1996) намират обратна
връзка между икономическите условия и
отношението към емигрантите в Европа и
САЩ. Те доказват, че колкото са по-добри
икономическите условия в дадената стра
на-приемник, толкова по-малко са негатив
ните нагласи към емигрантите и показват,
че сред най-важните ценности за емигран
тите по Schwartz са сигурност, себенасоче
ност, традиции. Освен това в проучване от
2002 г. (Scheepers et al., 2002) установява
отрицателни нагласи към емиграцията като
показва, че ефектът от безработицата в ев
ропейските страни се приема като заплаха,
причинена от емигрантите. Някои проуч
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вания (Semyonov et al., 2006) установяват
известни слаби връзки и ефекти между
емиграцията и брутния вътрешен продукт
(БВП) през годините.

Методи
Изследването от настоящата статия е част
от по-голямо проучване по проект „№ KП06-Н35/4 „Психологични детерминанти
на нагласите към емиграция и жизненото
планиране при младите хора, в контекста
на демографските предизвикателства в
България“, Финансиран по „Конкурс за
финансиране на фундаментални научни
изследвания – 2019 г.“ на Фонд „Научни
изследвания“, МОН. Резултатите от него
ще бъдат обявени на по-късен етап. За це
лите на проучването, което е част от ста
тията е приложен Метод за изследване на
ценностите на Шварц – the Schwartz Value
Survey (Байчинска, 2008; Русинова-Хри
стова, 2016). Проучването е реализирано
чрез онлайн въпросник чрез платформата
Survey Monkey в периода юни 2021 г. сред
пилотна извадка от 280 човека, от които 79
са във възрастовата група 18–35 години.
Съответно, резултатите, които представя
ме, са за тази възрастова група. Данните са
обработени със статистическата програма
SPSS, версия 22.

Резултати
За целите на пилотното проучване се из
ползват 22 айтема, първоначално обо
собени в 9 подскали, предназначени да
измерват следните категории ценности:
хедонизъм, постижение, себенасоченост,
власт, сигурност, универсализъм, тради
ция, конформност и два обособени заедно
неутрални айтема. Всички предложени ай
теми и групирането им в общи категории
е напревено в резултат на анализа на ка
чествените данни от проведени интервю
та с представители на целевата група из
следвани лица. Алфа на Кронбах за целия
въпросник (табл. 1) показва много високо
ниво на вътрешна консистентност за въз
растовата група 18–35 г. (.867).
Стойностите KMO и тестът на Бартлет
за сферичност са подходящи за реализира
не на факторен анализ (табл. 2).
При експлораторен анализ на факто
рите в методиката, свободно се извличат
7 фактора, които обясняват близо 71,5%
процента от вариацията (вж. табл. 3 и
табл. 4).
Оформят се седем фактора, като въз ос
нова на задълбочен съдържателен анализ
на отделните айтеми, изследователското
ни решение относно структурата на моди
фицираната версия на въпросника е след
ното:

Таблица 1. Вътрешна консистентност на въпросника, N=79
Table 1. Reliability statistics of the questionnaire, N=79
Cronbach‘s Alpha
,867

Cronbach‘s Alpha Based on Standardized Items
,875

Таблица 2. KMO and Bartlett’s Testa
Table 2. KMO and Bartlett’s Testa
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett‘s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
Df
Sig.
a. Възрастова група 18–35 г.

N of Items
22

,722
811,872
231
,000

278 Psychology in the Field of Public Safety

Psychological Research, Vol. 24, Nо 3, December 2021

Таблица 3. Обща обяснена вариацияa
Table 3. Sum variance explained a

Component

Extraction Sums of Squared
Loadings

Initial Eigenvalues

Rotation Sums of Squared
Loadings

Total

% of
Variance

Cumulative %

Total

% of
Variance

Cumulative %

Total

% of
Variance

Cumulative %

1

6,211

28,232

28,232

6,211

28,232

28,232

3,461

15,733

15,733

2

2,789

12,679

40,911

2,789

12,679

40,911

3,158

14,353

30,085

3

1,863

8,468

49,379

1,863

8,468

49,379

2,035

9,248

39,333

4

1,433

6,512

55,891

1,433

6,512

55,891

1,877

8,533

47,866

5

1,298

5,899

61,791

1,298

5,899

61,791

1,817

8,260

56,127

6

1,154

5,243

67,034

1,154

5,243

67,034

1,761

8,005

64,132

7

1,001

4,552

71,586

1,001

4,552

71,586

1,640

7,454

71,586

8

,879

3,997

75,583

9

,770

3,500

79,083

10

,717

3,260

82,342

11

,589

2,675

85,017

12

,564

2,565

87,582

13

,481

2,187

89,770

14

,467

2,121

91,891

15

,358

1,629

93,520

16

,329

1,494

95,014

17

,252

1,144

96,158

18

,232

1,054

97,212

19

,192

,871

98,083

20

,167

,761

98,844

21

,133

,604

99,449

22

,121

,551

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. Възрастова група между 18–35 години
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Таблица 4. Факторен анализ на въпросника a,b
Table 4. Factor Analysis of the questionnaire ,a, b
Component
1

2

3

6

7

,812

,114

,106

,053 -,064

,035

,038

13. За мен е ценно да имам семейната сигурност
(защитеност на хората, които обичам).

,749

,109

,117

,089

,247

,188

-,064

16. За мен е ценно да съм в хармония с живота и
природата.

,715

-,006

,092

-,112

,115

,009

,423

21. За мен е ценно да се запази баланса между личен,
семеен и професионален живот.

,576

-,133

,311

,053

,212

,339

-,047

,534

-,007

-,168

,282

,142

,393

,228

,465

-,017

-,125

,379

,088

,452

,305

,418

,323

,017

,276

,141 -,056

,114

4. За мен е ценно да съм способен и компетентен.

-,040

,862

,106

,005

,159

,156

,175

3. За мен е ценно да работя усилено и да постигам
високите си цели.

-,108

,797

,094

,113

,165

,075

,197

5. За мен е ценно да осъществявам целите си, да съм
успешен.

,228

,775

,124

,187

,232 -,123

-,002

11. За мен е ценно да имам достойнството и да
поддържам доброто си име в обществото.

,392

,617

,333

,052 -,167 -,031

-,123

2. За мен е ценно да се наслаждавам на живота, да
изпитвам радост от храната, секса, развлеченията.

,099

,209

,864

,112

,081

,072

,017

1. За мен е ценно да изпитвам удоволствие от живота.

,117

,206

,810

,042

,183 -,016

,295

-,040

,106

,171

,796

,299 -,019

-,116

10. За мен е ценно да постигна авторитет, възможността
да ръководя и управлявам.

,191

,303

,288

,621 -,322

,028

-,157

19. За мен е ценно да се придържам към традиционните
ми религиозни вярвания.

,481

,109

-,232

,582 -,148

,133

,186

7. За мен е ценно да съм независим, да разчитам на
себе си.

,188

,151

,036

,031

,820

,091

,142

8. За мен е ценно да избирам собствените си цели и
намерения, да съм самостоятелен/на.

,141

,344

,279

,068

,753

,051

-,025

15. За мен е ценно обществото да осигурява еднакви
възможности за всички.

,081

-,021

,038

-,087

,076

,854

,200

12. За мен е ценно да има стабилност в обществото.

,317

,406

,129

,173 -,019

,640

-,243

17. За мен е ценно да се опазва околната среда.

,218

,090

,100

-,176

,044

,079

,784

6. За мен е ценно да съм оригинален/а и да разгръщам
въображението си.

,003

,370

,196

,232

,085

,149

,562

22. За мен е ценно семейството ми да не страда по повод
на професионалната ми реализация.

18. За мен е ценно да се запазят българските обичаи и
традиции.
20. За мен е ценно да приемам обстоятелствата на своя
живот.
14. За мен е ценно човек да притежава чист, спретнат и
стегнат външен вид.

9. За мен е ценно да притежавам материални
придобивки и пари.

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Възрастова група 18–35 години.
b. Rotation converged in 10 iterations.
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Фактор Семейство и традиции
(Фактор 1)
Първият фактор да съдържа четири твърдения: „22. За мен е ценно семейството ми
да не страда по повод на професионална
та ми реализация.“, „13. За мен е ценно да
имам семейната сигурност (защитеност на
хората, които обичам).“, „21. За мен е цен
но да се запази баланса между личен, се
меен и професионален живот.“, „18. За мен
е ценно да се запазят българските обичаи
и традиции.“. Този фактор включва твър
дения с добри факторни тегла, а в смислосъдържателен план обединява темата за
семейството, родината и традициите, които
са изконно обвързани с идентичността на
българина.

Надеждността на Фактор 1 е добра. За
групата изследвани лица между 18 и 35 г.
(N=79) е ,740. Таблици 5 и 6 по-долу показ
ват данните от анализа на надеждността.

Фактор Протестантска етика
(Фактор 2)
Факторът разглежда основно отношението
към успеха и по–специално предполага, че
успехът е резултат от лични умения, компе
тенции и положен труд, за да се реализират
целите и желанията на индивида. В тази
връзка озаглавяваме втория фактор Протес
тантска етика. Предвид добрите фактор
ни тегла на всички айтеми в този фактор, го
оставяме както е изведен от факторния ана

Таблица 5. Надеждност на фактор 1 Семейство и традиции
Table 5. Reliability of factor 1 Family and traditions
Cronbach‘s
Alpha Based on
Standardized Items

Cronbach‘s Alpha
,740

N of Items

,769

4

Таблица 6. Статистика на айтемите по фактор 1 Семейство и традиции
Table 6. Item Statistics of factor 1 Family and traditions
Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple
Correlation

Cronbach‘s
Alpha
if Item
Deleted

13. За мен е ценно да имам
семейната сигурност (защитеност
на хората, които обичам).

12,20

3,856

,708

,505

,627

18. За мен е ценно да се запазят
българските обичаи и традиции.

12,97

3,230

,475

,303

,732

20. За мен е ценно да приемам
обстоятелствата на своя живот.

12,63

4,081

,473

,307

,715

22. За мен е ценно семейството
ми да не страда по повод на
професионалната ми реализация.

12,96

2,986

,591

,378

,650

Възрастова група 18–35 години
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Таблица 7. Надеждност на фактор 2 Протестантска етика
Table 7. Reliability of factor 2 Protestant ethics
Cronbach‘s Alpha Based on
Standardized Items

Cronbach‘s Alpha
,830

N of Items

,832

4

Таблица 8. Обща статистика на айтемите по
фактор 2 Протестантска етика (Item-Total Statistics)
Table 8. Item-Total Statistics of
factor 2 Protestant ethics
Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple
Correlation

Cronbach‘s
Alpha
if Item
Deleted

3. За мен е ценно да работя усилено
и да постигам високите си цели.

12,76

2,441

,670

,577

,780

4. За мен е ценно да съм способен
и компетентен.

12,57

2,402

,741

,635

,749

5. За мен е ценно да осъществявам
целите си, да съм успешен.

12,73

2,275

,726

,534

,753

11. За мен е ценно да имам
достойнството и да поддържам
доброто си име в обществото.

12,86

2,634

,509

,313

,852

Възрастова група 18–35 години

лиз. Включват се следните четири твърдения: „4. За мен е ценно да съм способен и
компетентен.“, „3. За мен е ценно да работя
усилено и да постигам високите си цели.“,
„5. За мен е ценно да осъществявам целите
си, да съм успешен.“, „11. За мен е ценно да
имам достойнството и да поддържам добро
то си име в обществото.“.
Надеждността на Фактор 2 е висока. За
групата изследвани лица между 18 и 35 г.
(N=79) е ,830. Таблиците 7 и 8 по-долу
показват данните от анализа на надежд
ността. Резултатите ни дават основание да
запазим и използваме и в последващи из
следавния тази структура на фактор 2.

Фактор Удоволствие от живота
(Фактор 3)
Съгласно факторното групиране в този
фактор остават две твърдения: „2. За мен
е ценно да се наслаждавам на живота, да
изпитвам радост от храната, секса, развле
ченията.“, „1. За мен е ценно да изпитвам
удоволствие от живота.“. И двата айтема
имат много добри факторни тегла и в съ
държателно отношение проверяват докол
ко и какво е отношението към различни
удоволствия в живота. Тъй като във факто
ра има два айтема, е приложен корелацио
нен анализ (табл. 9).
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Таблица 9. Корелационен анализ за фактор 3 Удоволствиe от живота
Table 9. Correlations for factor 3 Life pleasures
1. За мен
е ценно да
изпитвам
удоволствие от
живота.

Възрастова група 18–35 г.

Pearson
Correlation

1. За мен е ценно да изпитвам
удоволствие от живота.

2. За мен е ценно да се
наслаждавам на живота,
да изпитвам радост
от храната, секса,
развлеченията.

1

,764**

Sig.(2-tailed)

2. За мен е ценно да се
наслаждавам на живота, да
изпитвам радост от храната,
секса, развлеченията.

,000

N

79

79

Pearson
Correlation

,764**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

79

79

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Фактор Власт (Фактор 4)
Предложението ни е да останат следни
те две твърдения: „9. За мен е ценно да
притежавам материални придобивки и
пари.“, „10. За мен е ценно да постигна
авторитет, възможността да ръководя и
управлявам.“. Техните факторни тегла са
най-високи и тъй като в съдържателно

отношение третото твърдение не отгова
ря точно на заданието, той ще отпадне
от фактора. Измерва се отношението към
властта и доколко тя е от значение за ин
дивида. Надеждността на фактора е при
емлива, както показват таблиците по-долу
(табл. 10). Отново заради съдържателното
групиране, тези айтеми остават за послед
ващо изследване.

Таблица 10. Корелационен анализ за фактор 4 Власт
Table 10. Correlations for factor 4 Power
Възрастова група 18–35 г.

9. За мен е ценно
да притежавам
материални
придобивки и пари.
10. За мен е ценно да
постигна авторитет,
възможността
да ръководя и
управлявам.

Pearson
Correlation

9. За мен е ценно
да притежавам
материални
придобивки и пари.
1

Sig. (2-tailed)

10. За мен е ценно да
постигна авторитет,
възможността да
ръководя и управлявам.
,414**
,000

N

79

79

Pearson
Correlation

,414**

1

Sig. (2-tailed)
N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

,000
79

79
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Фактор Себенасоченост (Фактор 5)
Факторът измерва доколко независимост
та и самостоятелността са от значение за
респондентите. Отчита се и ценността на
самостоятелността и самостоятелното по
стигане на цели и желания, реализация в
общ житейски аспект. Следните две твър
дения се включват в този фактор: „7. За
мен е ценно да съм независим, да разчитам
на себе си.“, „8. За мен е ценно да избирам
собствените си цели и намерения, да съм
самостоятелен/на.“. Таблица 11 представя
данните от корелационния анализ.

Фактор Стабилност и равенство
(Фактор 6)
Факторът обединява две твърдения: „15. За
мен е ценно обществото да осигурява ед
накви възможности за всички.“, „12. За мен
е ценно да има стабилност в обществото.“.
Те отразяват идеята за равни възможности,
за това обществото да „дава/осигурява“
(това е с препратка към външния локус на
контро, но той е извън обхвата на астоящия
проект). Сигурността се разглежда като не
изменна част на общността, в която се жи
вее и именно това е отразено с Фактор 6.

Таблица 11. Корелационен анализ за фактор 5 Себенасоченост
Table 11. Correlations for factor 5 Self-direction
Възрастова група 18–35 г.

7. За мен е ценно да съм
независим, да разчитам на
себе си.
8. За мен е ценно да
избирам собствените си
цели и намерения, да съм
самостоятелен/на.

Pearson Correlation

7. За мен е ценно да
съм независим, да
разчитам на себе си.
1

8. За мен е ценно да
избирам собствените си
цели и намерения, да съм
самостоятелен/на.
,623**

Sig. (2-tailed)

,000

N

79

79

Pearson Correlation

,623

Sig. (2-tailed)

,000

N

79

**

1
79

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Таблица 12. Корелационен анализ за фактор 6 Стабилност и равенство
Table 12. Correlations for factor 6 Stability and equality
Възрастова група 18–35 г.

12. За мен е ценно
да има стабилност в
обществото.

Pearson Correlation

12. За мен е ценно
да има стабилност в
обществото.
1

Sig. (2-tailed)

15. За мен е ценно
обществото да осигурява
еднакви възможности за
всички.
,402**
,000

N

79

79

Pearson Correlation

,402**

1

15. За мен е ценно
обществото да
Sig. (2-tailed)
осигурява еднакви
възможности за всички. N

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

,000
79

79
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Надеждността на фактора е относително
добра и отново поради съдържателното
оформление и стойност, изследвателското
ни решение е да запазим този фактор в на
стоящия вариант (вж. табл. 12).
Твърденията 17. „За мен е ценно да се
опазва околната среда.“ и „6. За мен е цен
но да съм оригинален/а и да разгръщам въ
ображението си.“ По статистически гене
рираната факторна структура би следвало
да са част от един общ фактор. За съжа
ление, обаче, в съдържателен план, двете
твърдения не са хомогенни и не измерват
общ конструкт. Съответно, изследовател
ското ни предложение е айтемите да не се
включват в никой от посочените фактори.
Поради ниски айтемни тегла или поради

съдържателно несъответсвие, изключваме
от скалата следните твърдения: „16. За мен
е ценно да съм в хармония с живота и при
родата.“, „20. За мен е ценно да приемам
обстоятелствата на своя живот.“, „14. За
мен е ценно човек да притежава чист,
спретнат и стегнат външен вид.“, „19. За
мен е ценно да се придържам към тради
ционните ми религиозни вярвания“.

Корелации между факторите
В съответствие с очакванията ни, всички
фактори имат статистически значима коре
лация помежду си, с изключение на факто
ри 3 „Удоволствия от живота“, 4 „Власт“
и 6 „Стабилност и равенство“, които коре

Фактор 5
Себенасоченост
Фактор 4
Власт
Фактор 3
Удоволствия
от живота
Фактор 2
Протестантска
етика
Фактор 1
Семейство и
традиции

Фактор 1
Семейство и
традиции

Sig. (2-tailed)

Фактор 2
Протестантска
етика

1

Фактор 3
Удоволствия от
живота

Pearson Correlation

Фактор 4
Власт

Фактор 6
Стабилност и
равенство

Фактор 5
Себенасоченост

Възрастова група
18–35 години

Фактор 6
Стабилност и
равенство

Таблица 13. Корелации между факторите
Table 13. Factor correlations

,240*

,150

,179

,243*

,462**

,033

,186

,115

,031

,000

N

79

79

79

79

79

79

Pearson Correlation

,240*

1

,148

,360**

,409**

,281*

Sig. (2-tailed)

,033

,192

,001

,000

,012

N

79

79

79

79

79

79

Pearson Correlation

,150

,148

1

,277*

,390**

,230*

Sig. (2-tailed)

,186

,192

,014

,000

,041

N

79

79

79

79

79

79

Pearson Correlation

,179

,360**

,277*

1

,442**

,197

Sig. (2-tailed)

,115

,001

,014

,000

,082

N

79

79

79

79

79

Pearson Correlation

,243

,409

,390

,442

1

,245*

Sig. (2-tailed)

,031

,000

,000

,000

N

79

79

79

79

79

Pearson Correlation

,462

,281

,230

,197

,245

Sig. (2-tailed)

,000

,012

,041

,082

,029

N

79

79

79

79

79

*

**

**

*

79
**

*

**

,029
79
*

1
79
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лират значимо само с някои от факторите.
Възможно обяснение е, че индивидуалис
тично насочените фактори не взаимодейст
ват така активно с колективистичните и
обратно (в термините на Хофстеде, 2001).
В същото време, ценности като семейство
и традиции се оказват силно свързани със
стабилността и равенството за младите
хора от извадката (18–35 години). Незави
симостта и самостоятелността като част от
фактор Себенасоченост корелират с цен
ности като постижения и себеотстояване
(част от фактор Протестантска етика).
Както е видно от табл. 13 по-долу, връзки
те между факторите варират от слаби до
умерени.

Заключение
Въпреки откритата научна литература, коя
то се опитва да покаже различията в отно
шението към емиграцията, психологиче
ските обяснения, включително тези, които
използват лични ценности, остават отно
сително малко. Този недостиг се подчер
тава допълнително, когато вземем предвид
изследванията, посветени на причинноследствени механизми като „теория за кон
тактите“ или „икономическа маргинализа
ция“, и двете от които вероятно ще засегнат
много по-малко лица, отколкото универ
салното съществуване на лични ценности и
вероятно ще имат по-слаби ефекти, като се
има предвид по-повърхностният им, крат
косрочен характер в сравнение с дълбоко
вкоренените ценности, представени в тео
рията на Schwartz. Това предполага и не
обходимостта от последващи проучвания
за откриване на връзката между ценност
ната система и емиграцията, през призма
та на теорията на Schwartz, включително
и за нуждата от повече емпирични данни
и качествени изследвания отнасящи се до
българската ценностна система и връзката
ѝ с емиграцията. Модифицираната версия
на метод за изследване на ценностите на
Шварц показва задоволителни психоме
трични показатели и по този начин е една
от възможните насоки за задълбочен нау
чен и практико-приложен анализ на цен

ностите на младите българи. В структурно
и съдържателно отношение въпросникът
може да се използва за идентифициране на
ценности и да се прилага в практиката на
редица професионални групи – както в на
уката, така и в бизнес практиката.
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