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Резюме. Целта на изследването е да проучи взаимовръзката между общата самооценка и ценностите в работата при български студенти. Използвани са въпросник на Миеке Вундеринк и
Херт Хофстеде (Vunderink & Hofstede, 1998) за измерване на 22 ценности и/или цели в труда при
студенти и въпросник на Купърсмит (Coopersmith, 2002) за измерване на общата самооценка при
възрастни /кратка форма/. Извадката се състои от 100 студенти, на възраст 19–38. Резултатите от изследването показаха, че високата самооценка на студентите е свързана със стремеж за
издигане в йерархията и работа в престижна и успешна компания. Ценността „получаване на заслужено признание, когато се справяте добре с работата си“ е по-важна за жените, отколкото
за мъжете. Не се наблюдават полови различия в нивата на общата самооценка при студентите.
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В резултат на Световната икономическа
криза, младежката безработица в рамките
на ЕС, и в частност в България, се превърна
в сериозен социален проблем, който касае
както социално-икономическото развитие на
страната, така и бъдещето на младите хора,
които решават да останат и да се реализират
в България. От изследователска гледна точка
представлява интерес какви са целите или
ценностите в работата, които студентите у
нас ценят най-високо и съответно асоциират
с бъдещата си работа и кариерно развитие,
както и има ли връзка това с тяхното самочувствие като цяло. Тези и други въпроси
инициираха настоящето изследване.

Самооценка
Самооценката, като психологичен конструкт, е една от най-проучваните теми
на теоретични и емпирични изследвания

в психологията (Rosenberg, 1989; Kernis,
2006, Swan & Bosson, 2010). Тя се счита
за основен компонент на доброто психично здраве (Занкова, 2015). Отнася се до
усещането за себестойност, до степента, в
която един индивид одобрява, оценява или
награждава себе си (Blascovich & Tomaka,
1991). Като конструкт, самооценката е вътрешна система от убеждения, които даден
индивид притежава за себе си.
Общата самооценка е набор от нагласи
и убеждения, вярвания дали човек може
да очаква успех, или провал, колко усилия
трябва да положи, дали неизпълнението на
дадена задача ще бъде болезнено, и дали
ще стане по-способен в резултат на трудни
преживявания (Coopersmith, 1967: 4-5).
Хората с висока самооценка имат високи постижения, възприемат себе си като
физически привлекателни и имат висока
позиция в своята социална група. Любо-

