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Резюме. Целта на настоящата работа предполага събиране на емпирични доказателства за стабилността на функционалната теория за ценностите в българска извадка, проверка на структурата и съдържанието на модела, както и психометричните характеристики на въпросника за
измерване на базисните ценности. В същото време ще се проследят ценностните ориентации в
зависимост от пола, възрастта и етническия произход на изследваните лица. Резултатите получени чрез конфирматорен факторен анализ и многомерно скалиране в извадка от 458 лица предоставят подкрепа за теоретичния модел, основаващ се на две широко приети функции: ценностите
като насочващи поведението (личностни, централни и социални цели) и като средство за изразяване на потребностите (оцеляване и развитие). Въпреки по-ясното диференциране на дименсията личностни, централни и социални цели, отколкото дименсията оцеляване – развитие, данните съответстват добре на модела, като се обособяват шест базисни ценности (субфункции):
стимулация, себеутвърждаване, съществуване, взаимоотношения, надличностни и нормативни
ценности. Психометричните характеристики на въпросника за базисни ценности са приемливи за
целите на изследването. Установяват се значими различия в основните ценности в зависимост
от пола, възрастта и етническия произход на изследваните лица, като юношите в сравнение с повъзрастните оценяват по-високо стимулация, съществуване, себеутвърждаване и нормативни
ценности, като е налице и джендър ефект. Етническият произход води до различия в оценките на
стимулация и нормативни ценности.
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Въведение
Ценностите са сред най-често проучваните
конструкти в световен план, което позволява не само да се натрупат сравнителни
изследвания за желаните цели, интересите
и мотивите на личността, отделните групи
или култури, но се предоставя и възможност за проверка, подобряване и развитие
на различни теоретични модели (напр.
5

Inghehart, 1989; Hofstede, 2001; Schwartz,
1992; Schwartz & Boehnke, 2004). В литературата съществуват редица популярни теории за ценностите (напр. Rokeach, 1973;
Inghehart, 1989; Schwartz, 1992; Triandis,
1995; Hofstede, 2001), които са били обект
на теоретични и емпирични анализи от
страна на редица български изследователи (напр. Байчинска, 1994, 2011; Василева,
2003; Гарванова, 2013; Илиева, 2009; Кара-

