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ВЪВЕДЕНИЕ 

   

 Този дисертационен труд изследва хората от поколението "Милениум", родени 

между 1980 и 1999 година, които в настоящия период навлизат или вече са навлезли в 

своята ранна зряла възраст - завършват университет, откриват своето място в 

професионалната сфера, създават семейства. Изследователите, които се занимават с тях, 

твърдят, че те са различни от предишните поколения в своите нагласи и поведение 

(Howe and Strauss, 2000; Twenge, 2006; Ng et al., 2010; Hershatter and Epstein, 2010; 

Cogin, 2012).   

Според редица изследователи хората от поколението "Милениум" са най-

самоувереното поколение до момента (Glass, 2007; Twenge & Campbell, 2008; Gentile et 

al., 2010). Други автори твърдят, че днешните млади хора имат по-високи нива на 

тревожност (Twenge, 2000) и повече депресивни симптоми в сравнение с предишните 

поколения (Twenge et al., 2004). Изследванията на ценностите на поколението 

"Милениум" откриват увеличаване на външните ценности (материални придобивки, 

социален статус) и на ценностите, свързани със свободното време, което в същото 

време е съпроводено от намаляване на вътрешните (ценности, свързани с чувството на 

общност, принадлежност) и социалните ценности (Twenge et el., 2010). Освен това е 

открито, че младите хора са по-малко конвенционални в нагласите си и по-малко 

приемащи в отношенията с другите (Twenge, 2006). Изследванията в България откриват 

нарастване на индивидуалистичните ценности (Байчинска и Гарванова, 2006; Папазова 

и Гарванова, 2008). Имайки предвид тези многобройни открития е очевидно, че 

младите хора от поколението "Милениум" имат своите специфични характеристики, 

които ги отличават от предишните поколения. Тяхното по-нататъшно изучаване би 

довело до по-доброто им разбиране. Доколкото авторът на дисертационния труд е 

запознат, до момента няма систематични изследвания на тази конкретна кохорта в 

България, които да са сравними с мащабните изследвания, проведени от Джийн Туендж 

и нейния екип върху американски извадки от млади хора. Необходимо е да се очертае 

ясна картина на характеристиките на съвременните млади хора в България, за да могат 

да се направят междукултурни сравнения и да се провери дали поколението 

"Милениум" е глобално явление или се появява като национален феномен само в някои 

култури и държави.  
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 Съвременното поколение млади хора живее при определени социални и 

икономически условия, които до голяма степен определят неговите ценности и 

поведение. Увеличаването на екологичните опасности, заплахата от терористични 

актове, политическите и икономически кризи са ежедневни явления в света, в който те 

са израснали. Днешните млади хора - хората от поколението "Милениум" - бяха най-

силно засегнати от световната икономическа криза от 2008 г., както и от нейните 

последствия. В доклада за младежта на Европейската Комисия от 2012 г. заетостта, 

социалното включване и благополучието на младите хора са споменати като 

политически приоритети от изключителна важност. Стратегията на ЕС за младежта за 

периода 2010-2018 има две основни цели: създаване на повече възможности за младите 

хора и увеличаване на тяхното социално включване, гражданско поведение и 

солидарност. През 2015 г. младежката безработица продължава да бъде основен 

проблем в голям брой европейски държави. Приблизително 7.5 милиона млади хора не 

участват в никаква форма на заетост, образование или професионална подготовка. 

Поради тази причина разбирането на младите хора е изключително важно за тяхното 

успешно социално включване. Гореописаните социални феномени оказват влияние на 

личностните характеристики и поведението на младите хора. В настоящата работа ще 

бъде направен опит да се опишат характеристиките на съвременните млади хора в 

България чрез сравнението им с предшестващото ги поколение.  

Една от причините, поради които е важно да се изследват младите хора от 

поколението "Милениум" е ролята, която те ще заемат в организациите в близко 

бъдеще - на мениджъри, които ще определят организационната култура. Изчислено е, 

че през 2020 година те ще представляват 40% от всички служители в организациите 

(Ahmed et al., 2013). Дори в момента с нарастването на разнообразието в организациите 

се наблюдават все повече конфликти между по-младите и по-възрастните служители. 

По данни на Асоциацията за управление на човешките ресурси в организации с 500 и 

повече служители 58% от специалистите по човешки ресурси докладват за конфликти 

между по-младите и по-възрастните служители заради различия в техните възприятия 

за трудова етика и съчетаването на работата с личния живот (Cogin, 2012).   

Защо прилагаме подхода на сравнение между поколенията? Поколението се 

превръща в полезна променлива за социална категоризация в резултат на бързата 

социална промяна (Ng et al., 2010). С увеличаване на темповете на социална и културна 

промяна шансовете определени възрастови групи да реагират на променената социална 
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ситуация и да развият свое собствено поколенческо съзнание са значително по-големи. 

Улфертс и колеги описват този феномен като акселерация на социалната промяна - 

постоянно увеличаващата се скорост, с която социални и културни структури, които са 

били неизменно валидни преди, се променят (Ulferts et al., 2013). Времевите периоди, в 

които можем да очакваме сравнително константни условия на живот, стават все по-

кратки. Резултатът е, че миналите преживявания вече не са надеждна база за вземане на 

решения, а знанието предадено от предишни поколения на следващите вече не е 

релевантно (Ulferts et al., 2013). Друг резултат от акселерацията на социалната промяна 

е, че се появяват нови възрастови групи, които реагират различно на променящите се 

условия на живот и така по-често се появява ново поколенческо съзнание. Поради тази 

причина изучаването на разликите между поколенията е от изключителна важност и би 

могло да допринесе за по-доброто разбиране на характеристиките на младото 

поколение, както и за разрешаването на междупоколенческите конфликти.  

 

Обща характеристика на дисертационния труд 

Тази дисертация има за цел да създаде широка рамка, която да включва теория, 

както и актуалното състояние на емпиричните изследвания върху младите хора. 

Фокусът на изследване е върху индивидуалните ценности, самооценката и очакванията 

за бъдещето на младите хора в България чрез сравнението им с предшестващото ги 

поколение. Ценностите са стабилен личностен конструкт, който се е доказал като 

полезен при описанието и обяснението на индивидуалното поведение (Bilsky & 

Schwartz, 1994). 

 В настоящия дисертационен труд се изследват ценностите като стабилни 

индивидуални предпочитания, които са приложими при описанието и обяснението на 

междупоколенческите различия, тъй като отразяват социализацията на индивида. 

Социалните влияния, на които индивидите и групите са изложени по време на 

критичните за социализацията на личността години от индивидуалното развитие - 

ранната зряла възраст, изиграват значителна роля при формирането на ценностите 

(Mannheim, 1952). Общите исторически събития, както и общите икономически, 

политически и културни процеси, при които хората израстват, се отразяват на техните 

ценностни приоритети (Bilsky & Schwartz, 1994; Schwartz, 2003). В този смисъл, 

очакваме различия между поколението "Милениум" и предишното поколение в 
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България, тъй като страната премина през икономически, политически и социални 

катаклизми през последните няколко десетилетия. Подобни радикални социални и 

политически трансформации предизвикват промяна в ценностните приоритети 

(Байчинска, 1994). Двете поколения, разглеждани в този дисертационен труд, се 

социализират през своята ранна зряла възраст при различни обществени условия. 

Поколението, предшестващо днешните млади хора, е израснало през социализма в 

България в условията на планова икономика, ограничено потребление и затворени 

национални граници. Хората от поколението "Милениум" в България са израснали през 

периода на преход след икономическите, политически и социални промени от 1989 в 

условията на демократично общество, пазарна икономика, многопартийна политическа 

система и отворени национални граници. Тъй като ценностите отразяват 

социализацията на индивида (Bilsky & Schwartz, 1994) и се формират под влияние на 

основните икономически и социални процеси, а социализацията през критичните 

години от индивидуалното развитие на представителите на тези две поколения протича 

в значително различаващи се социални условия, се очаква тези различия да са отразени 

в техните ценностни системи. Затова сравнението между ценностите на двете 

поколения, за което се предполага, че ще даде забележителни резултати, е важна първа 

стъпка при анализа на различията между тях и при очертаването на профила на 

съвременното младо поколение в България.  

 С помощта на поредица от качествени и количествени изследвания ще бъде 

създаден портрета на съвременните  млади хора в България. 

 

Структура и съдържание на дисертационния труд 

Дисертацията се състои от три основни глави. Първа глава включва подробен 

обзор на литературата и изследванията върху изучаваните конструкти. Така е получена 

необходимата информация за взаимовръзките между конструктите, които ще се 

изучават. Първо са представени основните теории за индивидуалните ценности. След 

това е направен обзор на взаимовръзките между индивидуалните ценности и другите 

интересуващи ни конструкти като самооценка и очаквания за бъдещето. На основата на 

този подробен теоретичен обзор в първа глава е представен теоретичен модел на 

взаимовръзката между ценности, самооценка, нагласи към работата и очаквания за 

бъдещето при младите хора.  
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Последващите изследвания имат за цел да проверят този модел. Използват се 

както качествени, така и количествени изследователски методи. Бяха проведени 

полуструктурирани интервюта с млади хора като резултатите от тях са представени във 

втора глава. Тяхната основна цел беше да се проучат основните изследователски теми и 

да се използват най-често срещащите се отговори на респонденти на въпросите от 

интервюто като основа за създаване на структуриран въпросник.  

Проведено е емпирично изследване на ценностните ориентации, самооценката и 

очакванията за бъдещето. Резултатите са подробно представени и обсъдени в трета 

глава. Направен е сравнителен анализ между респондентите от поколението 

"Милениум" и по-възрастното поколение, за да се проследи в каква посока се променя 

младото поколение.  

Според теоретичния обзор  налични са многобройни изследвания върху 

поколението "Милениум" (Twenge, 2006; Twenge, 2010), изследвания върху 

взаимовръзката между индивидуалните ценности и самочувствието (Lönnqvist et al., 

2009; Feather, 1991), както и изследвания върху взаимовръзката между индивидуалните 

ценности и общата удовлетвореност от живота (Sagiv & Schwartz, 2000). Въпреки това 

не е налично изследване, което да разглежда взаимовръзката между конструктите 

индивидуални ценности и очаквания за бъдещето. Въпреки че поредица от проучвания 

са проведени в България през последните години, които се фокусират върху ценностите 

на младите хора (Байчинска и Гарванова, 2006; Папазова и Гарванова, 2008), все още не 

съществува проучване, което да разглежда взаимовръзката между гореспоменатите 

конструкти при тази определена кохорта млади хора.  

 

Основна цел и изследователски задачи на дисертацията  

Настоящият труд има за цел да създаде подробно описание на съвременните 

млади хора в България, което би подобрило разбирането за тях. Освен описание на 

ценностите на индивидуално ниво на младите хора и проучване на взаимовръзката 

между индивидуални ценности, самооценка, предпочитания в работата и очаквания за 

бъдещето, допълнителна цел е да се проследи междупоколенческата промяна в 

ценностите при две поколения в България.  

За да се постигнат гореспоменатите цели, бяха предприети следните стъпки. 
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1. Беше интервюирана случайна извадка от млади хора относно техните приоритети в 

живота и в работата, как оценяват личните си компетентности за справяне, какво 

очакват от бъдещето и колко удовлетворени са от живота като цяло.   

2. С помощта на модела на Шалом Шварц беше направено сравнение между 

ценностните ориентации на поколението "Милениум" и на предшестващото ги 

поколение в България, за да се провери доколко те се различават. Беше направен анализ 

кои различия се дължат на кохортни ефекти и кои се дължат на възрастови ефекти чрез 

прилагане на основните теории от психологията на развитието. Този анализ служи за 

разграничаване на разликите, които се дължат на житейския етап (възрастта) и тези, 

дължащи се на принадлежността към дадено поколение. 

3. Следващата стъпка е да се провери дали се наблюдават различия между поколенията 

в техните самооценки, нагласи към работата, очаквания за бъдещето, удовлетвореност 

от живота и възприет стрес.  

4. Анализът продължава с търсене на връзките между конструктите на теоретичния 

модел, като тези връзки се търсят за всяко поколение по отделно. Разглеждат се 

връзките между индивидуални ценности, нагласи към работата, самооценка и 

резултативните променливи в модела: очаквания за бъдещето, обща удовлетвореност от 

живота и възприет стрес. Крайната цел на този етап от анализа е да се установи дали 

има различия между поколенията при тези корелации.  

5. В последната част от анализа се разглеждат предикторите на очакванията за 

бъдещето, общата удовлетвореност от живота и възприетия стрес по отделно за всяко 

поколение респонденти.   

 Всички взаимовръзки между променливите, които се изследват, са представени в 

теоретичния модел. Настоящият дисертационен труд има за цел да провери този 

теоретичен модел с помощта на поредица от количествени и качествени 

изследователски методи.  

 

Теоретична част на дисертацията 

Първа глава на дисертацията е посветена на основните теории за ценностите на 

индивидуално ниво, на основните открития за поколението "Милениум", както и на 
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изследванията, които разглеждат взаимовръзката между индивидуалните ценности, 

самооценката и резултативните променливи: очаквания за бъдещето, обща 

удовлетвореност от живота и възприет стрес.   

Главата е организирана в няколко концептуални части. Първата концептуална 

част обхваща основните теории за ценностите, които се прилагат в социалните науки 

днес. След като ги обобщава, авторът представя взаимовръзката между индивидуалните 

ценности и социалните условия, а именно социалната среда като фактор, оказващ 

влияние на ценностите - ключова идея за цялата концептуална рамка на дисертацията. 

Следва представяне на най-популярните теории от психологията на развитието, които 

обясняват подробно характеристиките на житейските етапи, които са свързани с 

теоретичния модел на дисертацията. Доброто познаване на основните етапи в 

индивидуалното развитие е необходимо за правилния анализ на резултатите, тъй като 

изследователският дизайн не може да разграничи възрастовите от кохортните ефекти. В 

тази глава също така е въведена концепцията за поколенията на Карл Манхайм. 

По-нататък са обобщени основните открития на изследванията, проведени с 

български извадки от млади хора. Следва обзор на основните открития за поколението 

"Милениум" от изследвания, проведени в други култури. Специално внимание е 

обърнато на изследванията на поколенческите различия при ценностите в работата, тъй 

като ценностите и нагласите в работата на поколението "Милениум" също 

представляват интерес при опита да се опишат характеристиките му. Накрая, главата 

въвежда другите конструкти, които представляват изследователски интерес - 

самооценка, очаквания за бъдещето, обща удовлетвореност от живота и възприет стрес, 

както и резултатите от изследвания на взаимовръзката между тези конструкти.    

Един от най-често използваните модели в психологията за описание на 

ценностите на индивидуално ниво е моделът, предложен от Шалом Шварц (Schwartz, 

1992). Това е моделът с най-добра валидност, който се е наложил при измерване на 

ценностите както на индивидуално, така и на културно ниво. Моделът на Шварц беше 

избран като концептуална рамка на настоящото изследване. Той включва идеята за 

наличието на две тенденции: индивидуални и колективни ценностни ориентации 

(Schwartz, 1992). 

В теорията на Шварц ценностите са концепции или убеждения, които не са 

обективни, а са свързани с емоции. Те се отнасят до желани крайни състояния или 
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поведения и по този начин са мотивационни по своята същност. За разлика от 

нагласите те са абстрактни и не се отнасят до конкретни ситуации. Ценностите са 

вътрешни стандарти, които регулират избора на конкретно поведение. Ценностите 

също така са подредени по важност и така оформят система от ценностни приоритети 

(Schwartz & Bilsky, 1987, 1990; Schwartz, 2005a).  

Моделът на Шварц подрежда десетте ценностни приоритети (власт, постижение, 

хедонизъм, себенасоченост, стимулация, традиция, конформност, сигурност, 

доброжелателност, универсализъм), които според автора са универсални за всички 

култури по света, в две ценностни измерения. Първото ценностно измерение се състои 

от полюсите себеутвърждаване и себенадмогване (себеотрицание, излизане извън себе 

си). Ценностите, свързани със себеутвърждаване (власт, постижение), се отнасят до 

преследването на собствените интереси дори с цената на нарушаване на интересите на 

околните, докато ценностите, свързани с надмогването на собствените интереси 

(доброжелателност, универсализъм), се отнасят до загрижеността за благоденствието 

на околните отвъд егоистичните потребности.  

Другото измерение се състои от полюсите откритост към промяната и 

консерватизъм. Ценностите, свързани с откритост към промяната (себенасоченост, 

стимулация), се отнасят до преследването на интелектуални и емоционални интереси 

често в непредвидени и неясни посоки, независимо мислене и действия, готовност за 

нови преживявания, докато консервативните ценности (сигурност, традиция, 

конформност) се отнасят до запазването на съществуващия социален ред, 

самоограничения и резистентност към промени. Десетата ценностна ориентация - 

хедонизъм - съдържа компоненти както от полюса откритост към промяната, така и от 

полюса себеутвърждаване. Полюсите себенадмогване и консерватизъм отразяват 

колективистичните ценностни интереси, докато полюсите себеутвърждаване и 

откритост към промяната отразяват индивидуалистичните ценностни интереси. Шварц 

представя тези десет ценностни ориентации на кръгова диаграма, която се основава на 

взаимовръзките между тях - колкото по-близки са ценностите в кръговата диаграма, 

толкова по-силна е корелацията между тях и толкова по-подобна е мотивацията, която 

стои зад тях.  

Според Шварц има три основни източника на ценностна промяна през зрялата 

възраст: историческите събития, които оказват влияние на определени кохорти (войни, 
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икономически кризи и т.н.), физическото остаряване (загуба на физическа сила или 

памет), както и житейски етап (например отглеждане на деца, загуба на партньора и т.н.) 

(Schwartz, 2005a). Физическото остаряване и житейският етап предизвикват ефектите 

на възрастта, докато историческите събития като икономически кризи, социални и 

политически промени, епидемии, войни и др. предизвикват кохортни ефекти.   

Един от начините да разграничим по-добре ефектите на възрастта от кохортните 

ефекти е да знаем как ценностите се променят с възрастта (Schwartz, 2005b). Според 

Шварц възрастта има положителна корелация с ценностите, свързани със 

себенадмогване, и отрицателна корелация с ценностите, свързани със 

себеутвърждаване (Schwartz, 2003). Предложеният дизайн на изследване не 

разграничава възрастовите от кохортните ефекти, затова авторът разглежда основните 

теории за индивидуалното развитие на Ерик Ериксън и Даниел Левинсън, тъй като те 

дават отговор на въпроса кои ценности са характерни за разглежданата в изследването 

ранна зряла възраст.  

По време на юношеството индивидът минава през психосоциалната криза 

идентичност срещу объркване на идентичността като основната задача на този период е 

постигане на идентичност - избор на професия и на цялостна посока в живота (Ериксън, 

1996). Следва периодът на ранна зрялост, през който фундаменталната психосоциална 

криза е интимност срещу изолация. Докато през юношеството индивидът постига 

добродетели като самоувереност, компетентност и идентичност, през този последващ 

етап младият човек експериментира с тази индивидуалност като я свързва с 

индивидуалностите на други хора в различни междуличностни взаимоотношения. 

Според Ериксън социалната среда днес забавя пълноценната интеграция на младите 

хора в обществото с няколко години. Той нарича този период "психосоциален 

мораториум" - време, в което младият човек е свободен да експериментира с различни 

социални роли с цел да намери правилното място за себе си в обществото. Според 

Даниел Левинсън задачите изграждане на социален имидж, избор на професия и 

постигане на просперитет, създаване на семейство са характерни за първата половина 

на живота, докато самопознанието е задача за втората половина от живота на индивида 

(Levinson, 1978). В обобщение може да се каже, че според основните теории на 

индивидуалното развитие ценностите, свързани с преследване на лични интереси и 

откритост към промяна са по-характерни за ранна зряла възраст, когато младият човек 

се установява и доказва в професията, създава устойчиви партньорства и семейство, 
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докато ценностите, свързани със загриженост за другите, както и консервативните 

ценности са по-характерни за втората половина от живота, когато индивидът се 

ангажира с грижа за следващото поколение. Тогава индивидът вече е изчерпал 

личностните си ресурси, които биха му/й помогнали да се справи с промяната, и 

предпочита да заложи на сигурността и установения начин за правене на нещата. С 

възрастта хората стават по-колективистично настроени, по-консервативни, по-

загрижени за околните и съответно по-малко индивидуалистични, отворени към 

промяната и преследващи само собствените си интереси (Ериксън, 1996). Имайки 

предвид тези факти, се очаква, че ценностите, свързани с откритост към промяна и 

себеутвърждаване, ще са по-често срещани в извадката от по-млади респонденти при 

анализа на данните като това се обяснява с младежката възраст и характерните за нея 

задачи, а не толкова с принадлежността към съответното поколение.   

Освен възрастта, социално-демографските характеристики като 

„поколение“ помагат да се обяснят индивидуалните различия в ценностните 

приоритети, тъй като те представляват различни набори от житейски преживявания, на 

които индивидите са били изложени (Schwartz, 2005a). Ценностните структури се 

променят под влияние на социалните условия и в отговор на основни технологични, 

икономически, политически и културни катаклизми. Докато социалните условия, на 

които ценностите се основават, са константни, рядко ще се наблюдават промени в 

ценностните структури, а ако ги има - те ще са краткотрайни. Един от основните 

фактори, който оформя ценностите са социалните и икономически условия, в които 

индивидът израства и се социализира през ранната зряла възраст (Mannheim, 1952). 

Обикновено тези условия са подобни за представителите на цяла една кохорта от хора 

и оформяйки подобни ценностни ориентации у представителите на тази кохорта, 

оправдават обособяването й като отделно поколение.  

Очаква се да има междупоколенческа промяна в ценностите, тъй като младите и 

по-възрастните кохорти обикновено са изложени на различни житейски преживявания 

и израстват в различни социално-икономически, политически и културни условия. 

Такъв е случаят особено в България, където през последните няколко десетилетия в 

обществения живот се наблюдават значими социални, политически и културни 

промени.    
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Както знаем от класическата теория на Карл Манхайм, поколението е група от 

хора, които споделят не само общи години на раждане, но също така преживяват 

еднакви социални и исторически събития (един и същ исторически контекст, културни 

влияния, социални норми и очаквания), които се случват по време на годините от 

индивидуалното развитие, през които се оформят ценностните приоритети (Mannheim, 

1952). Например събития като Голямата депресия или Втората Световна Война, 

случили се през критичните години от индивидуалното развитие на тогавашните млади 

хора, са повлияли на техните вярвания, нагласи и ценности по уникален начин по 

времето, когато те са навлизали в ранната зряла възраст. По този начин членовете на 

дадено поколение споделят общо съзнание и развиват колективни идеи и преживявания, 

които ги различават от членове на други - минали и бъдещи - поколения. Тази идея се 

споделя и от Ингълхарт, според когото междупоколенческите различия в ценностните 

приоритети отразяват спецификите на социално-икономическата обстановка в годините 

преди зрелостта на индивида (Inglehart, 1997).  

Поколенията вече не са само национално обособени социални категории 

(Edmunds & Turner, 2005). Днес можем да говорим за глобални поколения. Модерните 

технологии дават възможност глобалните травматични събития (травматични в случая 

означава "оказващи въздействие, влиятелни") да се преживяват глобално (Edmunds & 

Turner, 2005). Модерните технологии и медии имат ключова роля при формирането на 

това глобално поколенческо съзнание (Edmunds & Turner, 2005). Хората от 

поколението "Милениум" са първото поколение в историята, израснало с ежедневната 

употреба на технологии, непрекъсната комуникация и свързаност един с друг. Освен 

модерните технологии процесите на глобализация и нарастващото потребление също са 

неизменни части от техния живот.  

В този смисъл днешните млади хора, които са родени между 1980 и 2000, са 

израснали под влиянието на специфични исторически и социални събития като 

например технологичния напредък, ежедневната употреба на Интернет, появата на 

социални мрежи като Фейсбук, терористичните атаки срещу Световния търговски 

център в САЩ през 2001, появата на глобалния тероризъм. Преживяването на всички 

тези събития и тенденции в обществото по време на годините от индивидуалното 

развитие, критични за формирането на ценностните приоритети, би трябвало да ги 

различава от предшестващите поколения.     
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Изследванията на извадки от български студенти между 2005 и 2007 година 

сочат, че индивидуалистичните ценности преобладават спрямо колективистичните 

(Папазова и Гарванова, 2008). Ценностите, свързани с откритост към промяната, и по-

специално себенасочеността (независимост, себеизразяване, личен избор), доминират 

над консервативните ценности като конформност, традиция и сигурност (Папазова и 

Гарванова, 2008). Същевременно нарастват хедонистичните ценности (Папазова и 

Гарванова, 2008; Чавдарова, 2008). Ценностите, свързани със себетрансцендентиране, 

т.е. надмогване на егоистичните интереси и фокусиране върху другите (толерантност, 

разбиране) преобладават спрямо ценностите, свързани със себеутвърждаване и 

фокусиране върху собствените интереси в извадка от студенти (Байчинска, 2008; 

Папазова и Гарванова, 2008).   

Джийн Туендж и нейният екип провеждат задълбочени изследвания на 

междупоколенческите различия в САЩ като използват т.нар. метод на изместване във 

времето, който изолира кохортните ефекти и ефектите на периода на измерване от 

възрастовите и кариерните ефекти. Според Туендж социално-културната среда оказва 

влияние върху личностното развитие освен генетичното наследство и семейната 

обстановка, особено по време на детството (Twenge et al., 2010). Изследвания на 1.4 

милиона респонденти, които са попълнили различни скали за личностни 

характеристики, нагласи и поведение между 1930 и днешно време показват, че най-

младото поколение днес (наречено още и поколението Y) демонстрира по-високи нива 

на самочувствие, нарцисизъм, тревожност и депресии, както и по-ниска потребност от 

социално одобрение и повече външен локус на контрола в сравнение с предишните 

поколения (Twenge & Campbell, 2008). Някои автори определят това поколение дори 

като най-самоувереното (Glass, 2007). Открито е още, че младото поколение днес 

изпитва по-високи нива на тревожност и стрес в сравнение с предишни поколения 

(Twenge, 2006). Според Туендж прекалено силното фокусиране върху себе си, 

независимостта и индивидуализма, комбинирани с липсата на социална подкрепа като 

последствие от социалната изолация водят до висока тревожност (Twenge, 2000).  

Източниците на тези високи нива на тревожност и стрес са както прекалено силното 

фокусиране върху себе си, така и завишените очаквания към живота (Twenge, 2006). 

Според Туендж прекаленото фокусиране върху собствените потребности освен стрес 

предизвиква и неудовлетвореност у младите хора. Високата тревожност сама по себе си 

също води до депресии и ниска удовлетвореност от живота (Туендж, 2006). Така се 
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получава парадоксът, че поколението "Милениум" е най-самоувереното поколение и в 

същото време с най-изразени депресивни симптоми и неудовлетворено (Twenge, 2006). 

С настоящото изследване авторът цели да потърси отговор на въпроса дали 

индивидуалистичните ценности наистина водят до повече стрес и негативни очаквания 

за бъдещето като резултат от липсата на свързаност между хората и разпадането на 

общностите. 

За да се допълни описанието на съвременните млади хора, ще се обърне 

внимание и на техните ценности в работата. Ценностите в работата са резултатите, 

които хората желаят да постигнат чрез своя труд (Twenge et al., 2010). Наблюдава се 

постоянно нарастване на ценностите, свързани със свободното време, както и 

намаляване на важността на работата с всяко следващо поколение (Smola & Sutton, 

2002; Twenge et al., 2010). Според изследователите като цяло в обществото се 

наблюдава тенденция към намаляване на приоритетната позиция на работата в живота 

на по-младите поколения (Smola & Sutton, 2002). Ценностите, свързани със свободното 

време, се отнасят до възможностите за отдих и почивка, ваканции от работа, липса на 

супервизия на работното място като те отразяват идеологията "да работиш, за да 

живееш" (Twenge et al., 2010). Тази идеология изразява схващането, че работата не е 

основно занимание в живота на човек, а само средство за препитание, с което 

индивидът да задоволява своите потребности, за да може да преследва всички останали 

цели, които има. Идеологията "да живееш, за да работиш" изразява противоположното 

схващане - когато индивидът съсредоточава всичките си усилия и време единствено в 

работата. Предпочитанията на младите хора за повече свободно време ще бъдат 

разгледани в светлината на идеологията "да работиш, за да живееш".  

Концептът "Важност на работата" (Cherington, 1980; Smola & Sutton, 2002) също 

ще бъде разгледан във връзка с това разбиране, което според изследванията се 

увеличава сред младите хора. Многобройни изследвания откриват, че младите хора 

днес ценят свободата, автономията на работното място и балансът между работа и 

личен живот (Broadbridge et al., 2007; Eisner, 2005; Hershatter & Epstein, 2010; Ng et al., 

2010). Предполага се дори, че поколението "Милениум" споделя идеологията "да 

работиш, за да живееш" като последствие от факта, че са израснали с родители, които 

са имали ограничена гъвкавост на работното време (Eisner, 2005). В настоящото 

проучване ще изследваме конструктите "Важност на работата" и "Свободно време" с 

цел да проверим как се променят те при по-младото поколение. 
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Открито е още, че младите хора от поколението "Милениум" действително 

ценят баланса между работа и лично време, но същевременно работят дълги часове с 

цел да бъдат успешни в работата и така преживяват дисбаланс между работата и 

личния живот (Sturges & Guest, 2004). В настоящото изследване използваме скалата, 

измерваща натовареност в работата на Фроун и Йардли, за да проверим нивата на 

натовареност при респондентите. Изследванията сочат, че балансът между работа и 

личен живот е важен за всички хора от поколението "Милениум", независимо от 

семейния им статус и наличието или отсъствието на деца в семейството (Sturges & 

Guest, 2004). 

Друго забележително откритие от изследванията върху съвременните млади 

хора е, че те очакват бърз напредък в кариерата, развитие на уменията си и да имат 

смислен и удовлетворяващ живот извън работата (Ng et al., 2010). Желанието за бърз 

напредък в кариерата се свързва с концепта "незабавно удовлетворяване", т.е. младите 

хора от поколението "Милениум" желаят бърз напредък в работата като награда за 

усилията, които те полагат. Характерно за това поколение е нетърпението да се 

постигне успех, което води до засилено очакване за "незабавни награди" както в живота, 

така и в работата (Ng et al., 2010). Младите хора от поколението "Милениум" 

предпочитат да живеят "тук и сега" и незабавно да удовлетворяват своите желания и 

потребности в по-силна степен в сравнение с предишни поколения (Cogin, 2012). За да 

изследва това очакване за незабавно възнаграждаване, авторът на дисертационния труд 

разработва специална скала. 

Съвременните млади хора учат най-успешно чрез честата употреба на медии и 

споделянето с другите (Oblinger & Oblinger, 2005). Те са първото поколение в историята, 

което е израснало с ежедневната употреба на информационни технологии от своето 

ранно детство (Smola & Sutton, 2002). Ролята на информационните технологии в техния 

живот е повлияла на тяхното отношение към споделянето на информация, емоции и 

преживявания. Днес заради широката употреба на социални мрежи в ежедневието, се 

предполага, че младите хора имат по-силна тенденция да споделят информация и 

своите идеи с други хора. Друга причина за повишеното споделяне на емоции може да 

е растящото отчуждение и недоверие сред хората, което е характерно за 

индивидуалистичните култури (Twenge, 2006). Повишената тенденция на младите хора 

за споделяне както на емоции така и на информация може да е отговор на социалната 

тенденция към разпадане на общностите и отчуждение между хората. За целта на 
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настоящата дисертация е разработена скала, измерваща склонността към споделяне на 

емоции и идеи, за да се проверят разликите между поколенията по тази склонност. 

Следва представяне на другите конструкти от теоретичния модел. 

Л. Сейгив и Ш. Шварц изследват връзката между индивидуалните ценности и 

субективното благополучие (Sagiv & Schwartz, 2000). Те фокусират изследванията си 

върху когнитивния аспект на субективното благополучие, дефиниран още като 

удовлетвореност от живота, и върху афективния аспект, дефиниран още като чувство 

на щастие или тъга (Diener, Emmons, Larsen & Grin, 1985; Argyle & Martin, 1991). В 

настоящата дисертация изследваме само когнитивния аспект на субективното 

благополучие, т.е. общата удовлетвореност от живота на респондентите. Резултатите на 

Сейгив и Шварц сочат, че няма статистически значими корелации между ценностите и 

когнитивния компонент на субективното благополучие (Sagiv & Schwartz, 2000). 

Авторите смятат, че удовлетвореността от живота не зависи от конкретни ценностни 

ориентации, а от това до каква степен средата позволява да се осъществят ценностите, 

независимо какви са те (Sagiv & Schwartz, 2000). По модела на Хофстеде българската 

култура се характеризира с висока дистанция от властта, силно изразен 

индивидуализъм, краткосрочна ориентация към бъдещето, високи нива на женственост 

или приписване на ниска стойност на личните постижения и амбицията, високо 

избягване на несигурността (Карабельова и Силгиджиян, 2005). Имайки предвид тези 

характеристики на културната среда, които вероятно до голяма степен влияят на 

субективното благополучие, в настоящото изследване ще се провери дали има директна 

връзка между ценностите по модела на Шварц и общата удовлетвореност от живота, 

измерена със скалата на Дайнър и колеги.   

В настоящата дисертация самочувствието е разгледано като двукомпонентен 

конструкт, състоящ се от самоодобрение (self-liking) и преценка на собствената 

компетентност (self-competence) (Tafarodi & Milne, 2002). Самоодобрението е 

преживяването на себе си като социален обект, личност, която е достойна или 

недостойна според интернализираните критерии за добро/лошо, докато преценката на 

собствените компетентности е преживяването на себе си като субект на дейността, 

индивид, който притежава способности и ефективност (Tafarodi & Milne, 2002). 

Преценката на собствената компетентност се оформя от личната история на успехи и 

провали на индивида, докато самоодобрението се оформя на база оценките (похвали и 
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порицания), дадени от другите. Според авторите скалата на Розенбърг за 

самочувствието се състои от два вида айтеми - айтеми, които се отнасят до приемането 

на себе си и айтеми, които се отнасят до оценка на собствените компетентности. Те 

разработват инструмент за измерване на двукомпонентната самооценка, който е 

преведен и използван в настоящата дисертация.  

Изследванията показват, че глобалната самооценка е положително свързана с 

ценностите постижение, компетентност и себенасоченост - по-скоро 

индивидуалистични отколкото колективистични ценностни ориентации (Feather, 1991). 

Дж. Льонквист и сътрудници (2009) разглеждат взаимовръзката между индивидуални 

ценности и самочувствие в няколко европейски държави. Ценностите, свързани със 

себеутвърждаване (власт, постижение) и отвореност към промяна (себенасоченост, 

стимулация) по модела на Шварц са положително свързани, докато ценностите, 

свързани със себенадмогване (универсализъм, доброжелателност), както и 

консервативните ценности (традиция) са отрицателно свързани със самочувствието 

(Lönnqvist et al., 2009). В настоящия дисертационен труд ще бъде изследвано влиянието 

на самооценката в нейния двукомпонентен модел и ценностите на индивидуално ниво 

върху резултативните променливи, заложени в теоретичния модел.   

Освен общата удовлетвореност от живота, друга важна зависима променлива в 

теоретичния модел са очакванията за бъдещето. Оптимизмът е генерално очакване за 

положителни резултати и за преобладаването на положителни събития в живота на 

индивида. Негативните очаквания са конструкт, независим от оптимизма, който се 

отнася до тенденцията да оценяваме очакваните резултати и събития в живота по 

негативен начин (Радославова и Величков, 2005). В настоящия дисертационен труд 

оптимизмът и негативните очаквания за бъдещето не се разглеждат като полярни 

конструкти, а като относително независими едно от друго общи очаквания. Ще бъде 

проверена взаимовръзката между индивидуални ценности и очаквания за бъдещето с 

инструмента, разработен от Радославова и Величков. Очакванията за бъдещето са 

важна резултативна променлива, защото определят в значителна степен 

психологическото благополучие на индивида и начина, по който той/тя се справя със 

стреса (Scheier et al., 1994). Способността за справяне със стреса е важна за общото 

психично благополучие на индивида (Scheier & Carver, 1985). Негативните очаквания 

за бъдещето, особено в комбинация с високи нива на стрес, предразполагат към 
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развиването на депресивни симптоми и психични проблеми. Възниква въпросът дали 

индивидуалните ценности са свързани с очакванията за бъдещето?  

Изследванията показват, че високо самочувствие се свързва с високи нива на 

оптимизъм (Heinonen et al., 2005). Шайър и Карвър смятат, че един от източниците на 

бъдещите очаквания е самооценката, тъй като и бъдещите очаквания, и самооценката 

биват научени от преживяванията на успех и неуспех в миналото (Scheier & Carver, 

1992; Scheier & Carver, 1993; Harter, 1999) и по този начин са свързани конструкти. Как 

двата компонента на самооценката, разгледани по-горе, се свързват с очакванията за 

бъдещето? Настоящият дисертационен труд ще опита да отговори на тези въпроси.  

Последната зависима променлива в теоретичния модел е възприетият стрес. 

Докато оптимизмът играе ролята на буфер на стреса, негативните очаквания за 

бъдещето предразполагат към реакции на стрес (Scheier & Carver, 1987; Радославова и 

Величков 2005). Според интеракционисткия подход на Лазарус стресът се появява във 

взаимоотношението между личността и средата (Найденова и Илиева, 2006). Стресът е 

състояние, при което предизвикателствата на околната среда превишават 

способностите на индивида за адаптация и по този начин нарушават неговото психично 

благополучие (Lazarus, 1981). Затова способностите на индивида за справяне с 

предизвикателствата играят ключова роля. Това как индивидът оценява ситуацията, 

както и собствените си ресурси за справяне определя дали ще развие стресови реакции. 

Доказана е зависимостта между стреса и депресиите - депресиите са устойчиви 

състояния на стрес (Cohen & Willis, 1985; Cohen, Kessler & Gordon, 1997). Тъй като сред 

представителите на поколението "Милениум" се наблюдават повишени нива на 

депресивни симптоми (Twenge, 2014), в настоящата дисертация ще се проучи 

влиянието на двата компонента на самооценката и индивидуалните ценности върху 

възприетия стрес. Ще се използва инструмента на Коен, адаптиран за български 

условия от Найденова и Илиева (Найденова и Илиева, 2006).     

Както самочувствието, така и оптимизмът биват научени от минали 

преживявания, свързани с успех или неуспех (Scheier & Carver, 1994). Туендж и 

Кемпбъл откриват нарастване на единия от компонентите на самочувствието - 

самоодобрение - между 1975 и 2006, което същевременно е съпроводено от намаляване 

на преценката за собствената компетентност (Twenge & Campbell, 2008). 

Самоодобрението се основава на социалната стойност, която приписваме на себе си, 
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докато преценката на собствените компетентности представлява обективната 

самооценка, преживяването на себе си като субект на действието, който може да 

предизвика желаните резултати чрез своите способности и ефективни действия 

(Tafarodi & Swann, 2001). В същото време изследванията показват, че нарастват 

психологическите проблеми като тревожност и депресивна симптоматика при 

подрастващите (Twenge et al., 2010). Ако самочувствието действително се повишава, 

както е демонстрирано в изследванията на Туендж, възниква въпросът защо 

тревожността и депресивната симптоматика сред младите хора също се увеличават. 

Високото самочувствие би трябвало да регулира проявата на тези симптоми. 

Нарастването на самоодобрението, което не е съпроводено от паралелно нарастване на 

преценката на собствените възможности, би могла да бъде една от причините за 

нарастващия процент на депресиите и безпомощността сред младите хора, докладвани 

от Туендж.   

Индивидуалистичните ценности нарастват сред поколението "Милениум" 

(Twenge et al., 2004; Папазова и Гарванова, 2008). Преследването на собствените 

интереси и себеутвърждаването, както и намаляването на важността на консервативни 

ценности като традиция и сигурност, водят до загуба на чувството за общност и липса 

на социална подкрепа в обществото (Twenge, 2000). Това от своя страна води до 

завишени нива на тревожност (Twenge, 2000) и следователно до устойчиви състояния 

на стрес, песимизъм и ниска удовлетвореност от живота (Twenge, 2006). В същото 

време според изследванията днешните млади хора имат по-висока самооценка спрямо 

предишните поколения като тази по-висока самооценка не се основава задължително на 

по-високи постижения (Twenge, 2006). Нараства самоодобрението без да нараства 

оценката на собствената компетентност. Тази тенденция също би могла да обясни 

нарастващия песимизъм, стрес и чувство на безпомощност сред днешните млади хора. 

Настоящият дисертационен труд цели да провери доколко ценностите на индивидуално 

ниво и самооценката с нейните два компонента предсказват очакванията за бъдещето, 

нивата на възприет стрес и на удовлетвореност от живота.     
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Емпирични изследвания върху ценностите, предпочитанията в работата, 

самооценката и очакванията за бъдещето на младите хора 

 Теоретичният обзор повдига няколко въпроса, на които авторът се опитва да 

отговори в емпиричната част на дисертацията. Първият от тях е как младото поколение 

в България се различава от предходното по своите ценности, предпочитания в работата, 

самооценка, очаквания за бъдещето и обща удовлетвореност от живота. Вторият въпрос 

е каква е взаимовръзката между всяка една от гореспоменатите групи конструкти – 

ценности, самооценка, очаквания за бъдещето – както и има ли разлика във 

взаимовръзките между тези конструкти при всяко едно поколение. Например, свързани 

ли са индивидуалистичните ценности с повече негативни очаквания за бъдещето и по-

ниска удовлетвореност от живота при младите хора отколкото при по-възрастните? 

Свързани ли са индивидуалистичните ценности с по-високи или по-ниски нива на 

самооценка при младите българи? Третият въпрос е кои са предикторите на 

очакванията за бъдещето, общата удовлетвореност от живота и възприетия стрес за 

всяко от двете поколения?   

За да отговори на тези въпроси, авторът на настоящия дисертационен труд 

проведе първо качествено изследване. Млади хора бяха запитани в полуструктурирани 

интервюта относно техните ценности, предпочитания в работата, самооценката на 

техните компетентности, очакванията за бъдещето и общата им удовлетвореност от 

живота. Беше проведен подробен контент-анализ на отговорите. На основата на 

отговорите на респондентите, както и на теоретичния обзор, беше създаден 

структуриран въпросник. Той беше попълнен от 321 изследвани лица. Тук е предложен 

подробен анализ и дискусия на резултатите.  

Чрез прилагането както на качествени, така и на количествени методи тази 

дисертация опитва да създаде портрет на ценностите, нагласите и очакванията на 

съвременните млади българи.  
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Ценности и нагласи на младите хора към себе си, работата и бъдещето – 

емпирично изследване с полуструктурирани  интервюта  

 

 В съответствие със задачите на дисертацията – да се опишат ценностите на 

индивидуално ниво на поколението „Милениум“ в България, както и 

междупоколенческата промяна в ценностите, и да се изследва взаимовръзката между 

индивидуални ценности, нагласи към работата и очаквания за бъдещето - се проведе 

предварително изследване, включващо серия от полуструктурирани интервюта. 

Авторът се допита до млади хора до 30-годишна възраст относно техните приоритети в 

живота, относно това, което те ценят най-много в работата си, какво очакват от 

бъдещето и доколко удовлетворени са от живота си като цяло. Основната цел на 

изследването беше да очертае най-важните концепти за младите хора по основните 

изследователски теми – ценности на индивидуално ниво, самооценка, очаквания за 

бъдещето. Най-често споменаваните концепти в отговорите на респондентите служат 

като основа за създаване на въпросника за емпиричното изследване и ще подпомогнат 

оформянето на скали за измерване на конструктите от теоретичния модел, за които все 

още няма създадени психометрични тестове. Тези скали се формират като се използват 

концепти от научната литература, а за да се формират айтеми се използват най-често 

използваните твърдения на интервюираните лица по определената изследователска 

тема. След това скалите се използват, за да се тества теоретичния модел с помощта на 

структуриран въпросник.  

 Полуструктурираното интервю, включващо 6 основни въпроса, беше проведено 

с 51 респондента на възраст от 18 до 30 години относно кое е най-важното за тях в 

личния и професионалния им живот.  

1. Какво най-много цените в живота си? Кое е най-важното за Вас в различните аспекти 

на Вашия живот? 

2. Какво най-много цените в работата си? Какво може да Ви накара да смените работата 

си с друга? 

3. Какво означава за Вас да сте успешни в работата си?  

4. Какви са Вашите очаквания за бъдещето? 
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5. Как оценявате собствените си възможности/компетентности за справяне с 

проблемите? 

6. Доколко удовлетворен/а се чувствате от всички аспекти на живота си? Оценете 

своята удовлетвореност на скала от 1 (най-ниско ниво на удовлетвореност) до 10 (най-

високо ниво на удовлетвореност). Ако лицето не посочи 10 като степен на 

удовлетвореност, го/я питаме: Какво липсва между Вашето ниво на удовлетвореност и 

10 – най-високото ниво на удовлетвореност? 

 Отговорите на интервюираните лица бяха анализирани с версия на метода 

концептуален клъстърен анализ (Zinovieva & Pepermans, 2008). Това е метод за 

групиране на качествени данни. По своята същност той представлява експертен анализ 

на емпиричните данни с цел откриване и формулиране на повтарящи се концепти и 

идеи (Pidgeon & Henwood, 1997). Концептите се разделят в групи и подгрупи и 

отговорите на всички респонденти се добавят към един от тези клъстери или 

подклъстери, според концепта или концептите, които съдържат в себе си.  

 

Резултати 

 Младите хора в България ценят значимите други в живота си на първо място. 

След това те считат за най-важни възможностите за професионално и личностно 

развитие, които животът им предлага. Типично за житейския етап, в който се намират,  

те също така ценят откриването на правилния партньор в живота и създаването на 

семейство. За тях също е много важно да имат взаимоотношения, основани на взаимно 

разбирателство, честност и доверие. Успехът, социалните постижения и смислената 

работа са други важни аспекти на техния живот. Една пета от респондентите са убедени, 

че за тях най-важното е да бъдат здрави преди всичко друго. Развиването на 

интелектуалните способности и креативността също е сред приоритетите на младите 

хора. Освен това, младите хора желаят постоянно да учат нови неща и да се срещат с 

нови хора. За тях също така е важно как прекарват свободното си време и да са 

способни да практикуват хобитата си. Не на последно място, парите и финансовата 

независимост са сред посочените от тях приоритети.   

 Най-важният фактор в работата за младите хора несъмнено е приятелската 

атмосфера на работното място и доброто сътрудничество в екип. Те също така ценят 
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справедливото третиране от техния работодател и ясната обратна връзка. Освен това, те 

споменават шансовете за професионално развитие и придобиване на умения като важна 

част от тяхната работа. Младите хора ценят възможностите за проява на креативност на 

работното място, както и за създаване на нови контакти. Да откриват смисъл в работата 

и да помагат на другите също е от значение за тях. Те не подценяват и финансовия 

аспект на работата. Не на последно място, те ценят разнообразието от изпълнявани 

задачи на работното място и гъвкавото работно време, което им дава достатъчно 

свобода.  

 Младите хора отдават различна значимост на едни и същи фактори, когато им се 

зададат два различни въпроса – какво ценят най-много в работата си и какво би ги 

накарало да сменят настоящата си работа. Основните фактори за напускане на работа 

са перспективите за по-добро професионално развитие на друго място, както и за по-

добро заплащане (и двата фактора са споменати от 37%). Изглежда, че лоялността към 

организацията не може да се очаква от младите хора, тъй като професионалното 

израстване и заплащането са на първо място за тях.  В същото време възможностите за 

развитие са споменати от 31%, а заплащането от 10% от респондентите като важни 

фактори в работата. Лошите практики на управление и липсата на удовлетвореност от 

работата също биха накарали младите хора да сменят работата си (и двата фактора са 

споменати от 25% от респондентите). В същото време, и двата фактора биват оценени 

от 18% от респондентите като ценни аспекти на работата. По-добрите условия на 

работата са друг важен фактор за младите хора при решението за смяна на работата. 

Докато добрата екипна работа се цени от 41% от респондентите, лошите 

взаимоотношения с колеги са причина за напускане само за 12% от младите хора. 

Несъгласие с ценностите на компанията, стрес или недостатъчно свободно време също 

са причини за тях да търсят друга работа. От респондентите 10% ценят свободното 

време, но само 6% го считат за причина за напускане. Затова може да се заключи, че е 

необходимо нещо повече, което да превърне фактор, който се смята за важен аспект на 

работата във фактор, който ще накара интервюираното лице да напусне.   

Повечето млади хора се смятат за успешни в работата, когато постигнат 

очакваните резултати, което представлява обективен критерий. Друг важен критерий за 

успех за тях е това да имат интересна и удовлетворяваща работа, което пък 

представлява субективен критерий. Да бъдеш признат от обществото и да изпълняваш 

задачите си добре са следващите критерии за успех, посочени от младите хора. Някои 
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млади хора смятат постоянното развитие на своите умения като признак на успех, 

други – положителната обратна връзка за тяхното изпълнение или количеството пари, 

което получават. Ограничен брой млади хора измерват своя успех в работата с 

количеството свободно време, с което разполагат.  

Повечето очаквания на интервюираните млади хора се отнасят до житейските 

задачи, които са характерни за тяхната възраст – завършване на образованието, 

откриването на подходящото работно място и кариера, създаването на семейство. 

Техните основни цели за бъдещето са да станат добри професионалисти и да създадат 

семейства. Повечето от тях имат умерени очаквания и осъзнават, че трябва да работят 

усърдно за постигането на своите желания. Много от тях придават голяма важност на 

личните умения и усилия при постигането на важните цели в живота. Някои от 

интервюираните млади хора говорят за неблагоприятните икономически условия в 

страната, когато биват запитани за своето бъдеще. Други очакват големи успехи в 

бъдеще без да аргументират отговорите си. Но много малка част от респондентите има 

изцяло песимистични възгледи за бъдещето.  

 Мнозинството от млади хора възприема своите способности за справяне като 

достатъчни. Повечето от тях са развили стратегии за намиране на решения – анализ на 

ситуацията, емоционално дистанциране от проблема или просто учене от предишни 

подобни преживявания. Това означава, че младите хора в голяма степен разчитат на 

себе си, за да разрешат проблемите, които срещат в живота. Около една четвърт от тях 

се колебае при този въпрос. Някои смятат, че техните умения за разрешаване на 

проблеми зависят от ситуацията, други – че все още има необходимост да подобрят 

своите компетентности. Има също така респонденти, които признават, че техните 

личностни ресурси за справяне са недостатъчни. Някои споделят, че те разчитат на 

техните значими други за подкрепа.   
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Графика 1 - Обща удовлетвореност от живота на респондентите, представена на скала 

от 1 до 10 

 

 Както е видно от графиката, мнозинството респонденти имат високи нива на 

удовлетвореност от живота. Те посочват степените между 6 и 8, които се намират в 

горната половина на скалата (18% от респондентите избират 6, 20% избират 7, 27% 

избират 8). От всички 49 респондента 16% избират двете най-високи нива в скалата – 9 

и 10. Само 14% посочват 4 и 5 – двете степени под средата на скалата. Само 4% или 

двама респонденти са използвали степените от 1 до 3 на скалата. В заключение може да 

се каже, че интервюираните млади хора имат висока удовлетвореност от живота с 

малки изключения сред тях.  

 С този анализ може да се нарисува картината на най-значимите потребности и 

желания на съвременните млади хора в България. Младите хора желаят да постигнат 

реализация на своите професионални цели като завършат специалността си или 

намерят правилното кариерно развитие за себе си. Намирането на правилния партньор 

в живота и създаването на семейство е друга цел, типична за ранната зряла възраст, и 

друг важен компонент на цялостната удовлетвореност от живота за тях. Много от 

респондентите желаят да развият допълнително личностните си ресурси, за да могат 

по-успешно да се справят с проблемите. Една четвърт от интервюираните млади хора 

изпитват липса на достатъчно свободно време за срещи с приятели и семейството, 

практикуване на своите хобита или просто за почивка. Една пета от тях все още се 

чувстват финансово зависими. Финансовата зависимост от семейството или родителите 
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е характерна за периода до късните двайсет години за младите хора в България. Почти 

една пета от респондентите все още нямат ясен план за живота си и не знаят в каква 

посока да поемат. Това също е сериозен проблем за съвременните млади хора, които 

живеят в динамично общество, в което всичко се променя много бързо, но те не 

разполагат с достатъчно личностни ресурси да структурират живота си. Няколко 

респонденти споменават загубата на време и липсата на стабилност в своя живот като 

пречки към своята удовлетвореност.    

 

Емпирично изследване на взаимовръзката между ценностите на индивидуално 

ниво, самооценката, нагласите към работата и очакванията за бъдещето 

 

Теоретичен модел на емпиричното изследване  

Теоретичният модел на изследването беше създаден след внимателен обзор на 

научната литература по темите различия между поколенията, ценности на 

индивидуално ниво, самооценка и очаквания за бъдещето. По-долу е представена 

научната обосновка на модела.  

Както вече беше споменато, ценностите са когнитивни репрезентации на важни 

цели, които отразяват на какви социални влияния са били изложени индивидите и 

групите. Повечето изследвания откриват, че ценностите предсказват и регулират 

човешкото поведение директно или индиректно (Bardi & Schwartz, 2003; Rokeach, 1973; 

Schwartz, 1992; Бардов, 1987; Герганов и колеги, 1993; Байчинска, 1994; Гарванова, 

2008). Заради радикалните социални и политически трансформации в България, 

ценностната промяна е основен фокус на много изследвания (Силгиджиян, 1985; 

Паспаланова и колеги, 1997; Байчинска, 1996; Байчинска, 1998; Байчинска и Гарванова, 

2006; Папазова и Гарванова, 2008; Чавдарова, 2008; Митев и Ковачева, 2014). Повечето 

от цитираните изследвания използват модела за ценностите на Шварц (Schwartz, 1992), 

който е включен и в настоящия теоретичен модел с цел сравнителни анализи. 

 В теоретичния обзор е обяснена ролята на социалните и икономически условия в 

обществото като важен фактор, повлияващ ценностите на индивидуално ниво. Тези 

условия обикновено са подобни за цели поколения от индивиди и предизвикват т.нар. 
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кохортни ефекти. Поради тази причина в теоретичния модел е включена променливата 

„поколение“ и ще се изследва нейното влияние върху индивидуалните ценности, за да 

се проследи междупоколенческата промяна в ценностите. Както вече беше споменато, 

критериите за определяне на поколение според Манхайм са общите години на раждане, 

както и преживяването на подобни исторически събития и социални процеси 

(Mannheim, 1952). В настоящата работа респондентите са разделени на две поколения 

според критерия „година на раждане“ като се приема, че раждането и израстването през 

едни и същи години е довело до общи преживявания от тяхна страна. Хората от 

поколението „Милениум“ са родените от 1980 до 1995 година, тъй като тогава е роден 

най-младият респондент, попълнил въпросника. Хората от предишното поколение са 

родените през предходните две десетилетия – от 1960 до 1979 година. Приема се, че 

тези периоди на раждане, обуславят социализация през периода на социализма за 

предишното поколение и социализация за поколението „Милениум“ през периода на 

политически и икономически преход в България. 

 Освен че хората от поколението „Милениум“ имат повече индивидуалистични 

ценности (Twenge, 2006), те също така демонстрират по-високо самочувствие (Twenge, 

2006; Glass, 2007), както и повече стрес и депресивни симптоми, и по-ниска 

удовлетвореност от живота (Twenge, 2006). Свързани ли са по някакъв начин по-ясно 

изразените индивидуалистични ценности с повишаващите се нива на самочувствие 

сред младите хора днес? За да отговорим на този въпрос в теоретичния модел освен 

ценностите на индивидуално ниво включваме и конструкта самооценка.  

Освен индивидуалистичните ценности и високата самооценка, при описанието 

на съвременното младо поколение впечатление правят и повишаващите се нива на 

тревожност, депресии и ниска удовлетвореност от живота въпреки по-добрите 

материални условия, в които живеят в сравнение с предишни поколения (Twenge & 

Campbell, 2008). Повлияват ли по някакъв начин индивидуалистичните ценности и 

самооценката, удовлетвореността от живота, нивата на възприет стрес и общите 

очаквания за бъдещето на младите хора? За да отговори на този въпрос, авторът 

включва в теоретичния модел като зависими (резултативни) променливите възприет 

стрес, обща удовлетвореност от живота и очаквания за бъдещето.  

 Въпреки че в България са налични много изследвания върху ценностната 

промяна, няма изследване, което да проучва връзката между ценности на индивидуално 
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ниво, самооценка и очаквания за бъдещето конкретно при съвременното младо 

поколение.  

Обзорът на литературата показва, че ценностите са изследвани във връзка със 

самооценката (Feather, 1991; Lönnqvist et al., 2009; Sousa et al., 2012) и общата 

удовлетвореност от живота (Sagiv & Schwartz, 2000; Карабельова и Силгиджиян, 2005). 

Но ценностите на индивидуално ниво не са били изследвани във връзка със 

самооценката, състояща се от два компонента, предложена в модела на Тафароди и 

Суан (Tafarodi & Swann, 2001).   

 Самооценката също така е изследвана във връзка с очакванията за бъдещето 

(Scheier & Carver, 1993; Scheier et al., 1994; Seligman, 1995; Beck, 1995; Heinonen et al., 

2005; Isaila et al., 2011) и стреса (Seligman, 1995; Bandura, 1997; Радославова и Величков 

2005). Очакванията за бъдещето и възприетият стрес са включени като резултативни 

променливи в теоретичния модел и ще се проследи влиянието на ценностите и 

самооценката върху тях.     

 Открити са много различия при ценностите и нагласите към работата между 

съвременното младо поколение и предшестващите го поколения (Smola & Sutton, 2002; 

Twenge et al., 2010; Cogin, 2012; Cennamo & Gardner, 2008; Martin, 2005; Beutell & 

Wittig-Berman, 2008). Хората от поколението „Милениум“ ценят повече свободното 

време (Smola & Sutton, 2002; Twenge, 2006), споделят повече информация и емоции 

поради модерните технологии, които използват (Oblinger & Oblinger, 2005), ценят 

баланса между работата и личния живот в по-голяма степен (Broadbridge et al., 2007; 

Eisner, 2005; Hershatter & Epstein, 2010; Ng et al., 2010), стремят се към бърз напредък в 

кариерата (Ng et al., 2010) и незабавни награди за техните усилия (Cogin, 2012). 

Натовареността в работата предизвиква стрес и ниска удовлетвореност от живота при 

тях (Beutell & Wittig-Berman, 2008; Sturges & Guest, 2004). Затова теоретичният модел 

включва още конструктите: предпочитания за свободно време, натовареност в работата, 

важност на работата, споделяне и незабавно възнаграждение. Ще се проследи как се 

различават двете поколения респонденти по тези конструкти, както и какво е тяхното 

влияние върху резултативните променливи при всяко едно поколение.  

 На основата на теоретичния обзор бяха издигнати 13 хипотези, включително 

подхипотези. Те бяха проверени в емпиричното изследване със структурирания 

въпросник. Предположените в хипотезите взаимовръзки между конструктите са 
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представени подробно в първа глава на дисертацията и напълно отразени в 

представения в настоящия автореферат теоретичен модел. В дисертацията е обърнато 

специално внимание на проверката на хипотезите във финалната глава. Основните 

открития от проверката на хипотезите са описани в заключението на автореферата. 

 Теоретичният модел на дисертацията включва 5 основни групи променливи: 

демографски показатели като например поколение, ценности на индивидуално ниво, 

нагласи и предпочитания в работата, личностни характеристики като например 

самооценка и група резултативни променливи, които са много важни за психичното 

благополучие на индивида. Фигура 1 представя схемата на теоретичния модел, както и 

взаимовръзките между групите от променливи.  

 

Фигура 1 – Теоретичен модел на емпиричното изследване 

 

Както може да се види в схемата, в модела има няколко типа взаимовръзки: 

1) между демографските характеристики и ценностите на индивидуално ниво 

2) между демографските характеристики и нагласите в работата 
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3) между демографските характеристики и личностната променлива Самооценка с 

нейните два компонента 

4) между ценностите на индивидуално ниво и нагласите в работата 

5) между ценностите на индивидуално ниво и личностната променлива Самооценка  с 

нейните два компонента 

6) между ценностите на индивидуално ниво и резултативните променливи 

7) между нагласите в работата и резултативните променливи 

8) между личностната характеристика Самооценка и резултативните променливи 

 Повечето от тези взаимовръзки са били изследвани в научната литература, като 

например връзката между ценностите на индивидуално ниво и самооценката, както и 

връзката между ценностите и удовлетвореността от живота. Същото важи и за ефекта 

на демографските характеристики върху ценностите и предпочитанията в работата. Но 

до момента двукомпонентният модел на самооценката не е бил използван при 

изследването на връзката между този личностен конструкт и ценностите. Други от 

предложените в теоретичния модел взаимовръзки като например връзката между 

ценностите и предпочитанията в работата, както и връзката между ценностите и 

очакванията за бъдещето не са изследвани до момента, но теоретичният обзор 

подсказва, че изследването им може да доведе до забележителни резултати, които да 

допринесат към познанието за поколението „Милениум“. Изследване върху връзката 

между ценностите, конструктите, описващи предпочитанията и нагласите към работата 

както в предложения теоретичен модел, и резултативните променливи не е било 

провеждано до момента. 

 Групите от конструкти, предложени в теоретичния модел, както и 

взаимовръзките между тях са изследвани многократно в научната литература. Но 

интеграцията на тези конструкти и взаимовръзките между тях в обща обяснителна 

структура като предложения теоретичен модел е нещо, което не е правено до момента, 

доколкото е известно на автора на дисертационния труд. Предложеният теоретичен 

модел се основава на предишни изследвания и открития, но в същото време предлага 

нова интегративна структура на взаимоотношенията между конструктите, за да се 
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създаде ясна картина на влиянието на ценностите върху други личностни конструкти, 

както и портрет на хората от поколението „Милениум“ като цяло.   

 За да се проведе емпиричното изследване на базата на теоретичния модел, за 

всеки един конструкт е необходим надежден инструмент за измерване. За някои от 

предложените променливи съществуват валидни скали за измерване, за други трябваше 

да бъдат разработени скали за настоящото изследване. 

Инструменти за измерване 

 Ценности на индивидуално ниво 

 Моделът за ценностите на Шварц беше избран като концептуална рамка на 

настоящото изследване, тъй като той е утвърден в изследванията на ценностите, но 

също така ценностните типове, които той включва, съвпадат с най-често срещаните 

клъстери (отговори на респондентите), идентифицирани в полуструктурираните 

интервюта. Моделът включва идеята за две основни тенденции: индивидуалистични и 

колективистични ценностни ориентации (Schwartz 1992). Въпросникът за ценностите 

на Шварц е адаптиран за българската популация от Красимира Байчинска (Baytchinska, 

1994). На респондента се предоставят два списъка с ценности – 30 терминални и 28 

инструментални ценности. Всяко едно от тези 58 понятия е допълнително обяснено 

чрез фраза в скоби. Например ценността „власт“ е обяснена като „влияние и контрол 

върху другите". Ценността „социален ред“ е обяснена като „стабилност в обществото". 

Този инструмент за измерване на ценностите беше избран, тъй като е бил използван 

многократно в други изследвания на ценностите на млади хора в България и по този 

начин получените резултати биха били сравними с резултатите от тези предишни 

изследвания.   

 Очаквания за бъдещето 

 Оптимизмът и негативните очаквания се отнасят до общи очаквания за бъдещи 

резултати с положителна или отрицателна валентност. Двата конструкта са независими 

един от друг. Този подход се прилага от Величков, Радославова и Рашева в методиката 

за измерване на оптимизма и негативните очаквания, която те предлагат (Величков и 

колеги, 1993). Скала „Оптимизъм“ се състои от 10 айтема, а скала „Негативни 

очаквания“ от 7. Примерен айтем от скала „Оптимизъм“ е „Убеден/а съм, че лошите 

неща не продължават дълго“. Примерен айтем от скала „Негативни очаквания“ е 
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„Когато ми се случи нещо хубаво, обикновено очаквам след това нещо лошо“. В 

отговорите на респондентите на полуструктурираните интервюта бяха разграничени 

три основни категории – тенденция към реалистични очаквания, тенденция към много 

положителни очаквания и тенденция към много отрицателни очаквания за бъдещето. 

Поради тази причина за емпиричното изследване беше избрана методика, която 

разграничава оптимизма и негативните очаквания като два различни конструкта, а не 

като два полюса на един континуум.  

 Удовлетвореност от живота 

 Дайнър и колеги разработват скала за Удовлетвореност от живота, за да измерят 

когнитивния или оценъчния компонент на субективното благополучие (Diener et al., 

1985). Тази скала беше избрана за настоящото изследване, защото е широко 

употребявана в много изследвания, с добри психометрични характеристики и е 

стандартизираната за българската популация. Примерен айтем е: "До момента съм 

постигнал/а важните неща, които искам в живота си". 

 Скала за натовареност в работата 

 Резултатите от изследването с полуструктурирани интервюта показват, че „Да 

бъда добър професионалист“ е важно за 29% от интервюираните млади хора, а „Да 

имам смислена работа“ е важно за 18% от тях. Обзорът на научната литература сочи, че 

хората от поколението „Милениум“ смятат баланса между работата и личния живот за 

много важен (Ng et al., 2010; Cogin, 2012; Sturges & Guest, 2004). За да се отразят тези 

данни в теоретичния модел беше въведена променливата „Натовареност в работата“. 

Скалата за нейното измерване беше адаптирана от работата на Фроун и Йардли (Frone 

& Yardley, 1996). Нейната цел е да измери до каква степен работата на респондента 

пречи на неговия/нейния личен живот – интереси, време, прекарано със семейството, 

социални дейности – както и до каква степен респондентът преживява конфликт между 

своята работа и семейна роля. Примерни айтеми от скалата на Фроун и Йардли са: 

"След работа се прибирам вкъщи прекалено изморен/а, за да правя някои от нещата, 

които бих искал/а" и "Моето семейство/приятели не одобряват колко често съм зает/а с 

работа, докато съм вкъщи". 
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 Самооценка 

 Самооценката беше разделена на два компонента. Самоодобрението или 

степента, до която един индивид е доволен от себе си, се увеличава сред по-младите 

поколения, докато преценката на собствените компетентности, която се основава на 

обективната оценка на качествата и способностите на индивида, намалява (Twenge & 

Campbell, 2008). За да се изследват по-добре предикторите на очакванията за бъдещето, 

общата самооценка ще бъде разделена на тези два компонента. Поради тази причина е 

избрана методиката на Р. Тафароди и У. Суан, тъй като това е единственият инструмент, 

който разграничава самооценка, основана на собствените компетентности и такава, 

основана на социалния имидж (Tafarodi & Swann, 2001). Примерен айтем от скалата, 

отнасяща се до самооценка на компетентностите, е: "Много съм ефективен/а във 

всички дейности, които извършвам". Примерен айтем от скалата за самоодобрението е: 

"Имам негативно отношение към себе си". 

 Скали за трудовата етика 

 Предпочитания за свободно време  

 За 16% от респондентите от изследването с полуструктурирани интервюта най-

важното нещо в живота е да са способни да практикуват любимите си занимания през 

свободното време, докато за 6% личната свобода е най-висок приоритет. Осем процента 

мислят, че свободата е част от успеха в кариерата и както беше споменато по-горе на 

24% им липсва достатъчно свободно време, за да бъдат изцяло удовлетворени от 

живота си. В изследването беше включена скала, измерваща предпочитанията за 

свободно време, за да се проверят нагласите на младите хора към свободното време. 

Скалата се състои от 5 айтема, заимствани от методиката на Блау и Райън (Blau and 

Ryan, 1997), както и на Милър и колеги (Miller  et al., 2002). С тази скала авторът цели 

да отговори на въпроса дали младите хора действително имат по-слаба трудова етика 

от предшестващото ги поколение и споделят идеологията „да работиш, за да живееш“, 

както е посочено в литературата за поколението „Милениум“. Примерен айтем е: "За 

хората е полезно да имат повече свободно време".  

 Важност на работата  

 Следващата скала комбинира други два аспекта на конструкта „трудова етика“, 

идентифициран от Милър и колеги – усърдие и важност на работата като част от 
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живота (Miller et al., 2002). Примерни айтеми са: "Дори ако спечеля/наследя много пари, 

ще продължа да работя" и "Изпитвам чувство на удовлетворение от работата". Цели 

45% от респондентите от изследването с качествени методи споделят, че те очакват да 

се развиват професионално, когато биват запитани за техните очаквания от бъдещето, а 

на 31% им липсва професионална реализация, за да се чувстват напълно удовлетворени 

от живота си. Тези тенденции в отговорите на младите хора налагат по-задълбоченото 

изследване на важността на работата в живота на младите хора и включването на 

конструкта в теоретичния модел. 

 Незабавно възнаграждаване 

 Тази скала беше съставена за настоящото изследване с цел да измери 

предпочитанията за незабавно удовлетворяване на желанията, приписвано в научната 

литература на членовете на младото поколение. Този концепт е точната 

противоположност на отлагането на възнаграждението и се отнася до нетърпението да 

се получи наградата за усилията незабавно, до желанието да се изпитва постоянно 

удоволствие, както и до краткосрочната ориентация да се живее тук и сега. Тази скала 

беше съставена  за целите на настоящата дисертация. Съставената скала се състои от 9 

айтема. Например, „Изпитвам повече удовлетворение от неща, за които е трябвало да 

почакам“ (обърнат) и „Нещата, за които трябва да се почака, обикновено си струват 

най-много“ (обърнат). Според изследванията хората от поколението „Милениум“ искат 

бързо напредване в кариерата, т.е. бързо възнаграждение за своите усилия (Ng et al., 

2010). В интервютата само 29% от младите хора смятат, че пътят към успеха е 

постепенен и изпълнен с усилия.  

 Споделяне 

 Хората от поколението „Милениум“ учат най-добре чрез споделяне в колектив и 

взаимно обучение (Oblinger & Oblinger, 2005). Поколението „Милениум“ е първото 

поколение, родено в един свързан свят и е израснало, използвайки модерни 

информационни технологии от най-ранно детство – те са свързани помежду си 24 часа 

в денонощието (Smola & Sutton, 2002). Освен че са израснали в индивидуалистична 

култура, в която индивидът е поставен в центъра (Twenge, 2006), младите хора може би 

използват възможността за споделяне, предоставена им от модерните технологии и 

социални мрежи като реакция на растящото отчуждение и липса на връзка между 

хората в днешното общество. Споделянето на чувства, идеи и практическа информация 
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може би е техният начин да останат свързани с другите в днешното общество, в което 

намалява ролята и значимостта на близките общности (Twenge, 2006). Беше 

разработена скала, която да измери нагласите на респондентите към споделянето на 

информация, лични впечатления и преживявания с другите хора. Някои от айтемите 

бяха заимствани от Момчил Киряков (Киряков, непубликувана докторска дисертация, 

2015). Примерни айтеми са: "Често споделям с другите хора как се чувствам" и "Често 

споделям с хората интересни неща, които съм преживял/а". 

 Стрес 

 Стресът е важна резултативна променлива в изследването, тъй като се свързва с 

общото психично благополучие на индивида (Радославова и Величков, 2005). Нивата 

на стрес на респондентите бяха измерени със Скалата за Възприеман стрес на Шелдън 

Коен (Cohen et al., 1983). Скалата е стандартизирана за българската популация от 

Найденова и Илиева (Найденова и Илиева, 2006). Примерни айтеми са: "Колко често 

имате чувството, че не контролирате важни неща в живота си?" и "Колко често имате 

чувството, че трудностите са толкова много, че никога няма да се справите с тях?". 

 Въпросникът завършва с няколко въпроса, които изискват демографски данни от 

респондентите: възраст, пол, степен на придобито образование, дали в момента са 

студенти, дали имат работа, имат ли деца и ако да, колко на брой. 

  

Анализ на психометричните свойства на скалите 

 Всички скали бяха използвани, за да се създаде структуриран въпросник, който 

беше попълнен от 321 изследвани лица. След това беше проведен анализ на 

надеждността на скалите и беше изведен техният коефициент Алфа на Кронбах. След 

това айтемите, които нямат достатъчно вътрешна консистентност с другите айтеми в 

скалата, бяха премахнати от по-нататъшен анализ. Резултатите са представени в 

таблица 1. 

Таблица 1. Описателна статистика (коефициент Алфа на Кронбах, средна, стандартно 

отклонение) за десетте типа ценности по модела на Шварц. (N=321) 
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Ценностен тип Брой 

айтеми 

Вътрешна 

консистентност 

(α на Кронбах)  

Средна 

стойност за 

скалата 

Стандартно 

отклонение 

Сигурност 5 0,74 24,7 6,16 

Конформност  4 0,71 19,5 5,2 

Традиция 5 0,62 16,9 7,5 

Доброжелателност 5 0,70 25,6 5,4 

Универсализъм 7 0,75 32,3 8,6 

Себенасоченост 5 0,58 26,04 5,2 

Стимулация 3 0,72 12,05 5,0 

Хедонизъм 2 0,56 9,07 3,3 

Постижение 4 0,65 18,3 5,0 

Власт 4 0,64 13,07 5,6 

 

 Както се вижда от таблицата, коефициентът α на Кронбах за извадката варира от 

0,56 за скалата „Хедонизъм“ до 0,75 за скалата „Универсализъм“. В заключение може 

да се каже, че шест от десетте скали имат коефициент на вътрешна консистентност  

≥0,65 – стойност, която е препоръчана в научната литература (Tabachnick & Fidell, 

2001). Скалата „Хедонизъм“ има коефициент на вътрешна консистентност, който е по-

нисък от препоръчаната стойност от 0,65. Тази скала може да е проблематична и 

резултатите, свързани с нея трябва да се интерпретират внимателно. С тази уговорка 

можем да заключим, че всичките десет скали имат приемлива вътрешна 

консистентност и са подходящи за изследователски цели.  

 Коефициентите на вътрешна консистентност бяха изведени също и за четирите 

ценностни измерения и за двата типа ценностни ориентации. Резултатите са 

представени в таблица 2. 

Таблица 2. Описателна статистика (коефициент Алфа на Кронбах, средна стойност, 

стандартно отклонение) за четирите ценностни измерения и за двата типа ценностни 

ориентации по модела на Шварц (N=321) 

Ценностни измерения и 

ориентации 

Брой 

айтеми 

 

Вътрешна 

консистентност 

(α на Кронбах) 

Средна 

стойност 

Стандартно 

отклонение  

1. Себенадмогване 12 0,82 57,84 12,6 

2. Себеутвърждаване 8 0,77 31,40 9,37 

3. Консерватизъм 14 0,84 60,96 16,04 
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4. Откритост към 

промяната 

10 0,79 47,2 11,1 

I. Колективистични 

ценности 

26 0,90 118,6 26,95 

II. Индивидуалистични 

ценности  

18 0,84 78,83 17,65 

 

 Както ценностните измерения, така и ценностните ориентации имат висока 

вътрешна консистентност и са подходящи за изследователски цели.  

 

Таблица 3. Описателна статистика на скалите след анализа на вътрешната 

консистентност – име на скалата, брой айтеми, средна стойност, стандартно отклонение, 

коефициент Алфа на Кронбах 

Скала Брой 

айтеми 

Средна 

стойност 

Стандартно 

отклонение 

Алфа на 

Кронбах 

Оптимизъм  10 38,78 6,11 0,84 

Негативни очаквания 7 19,26 4,88 0,76 

Обща удовлетвореност от 

живота  

5 16,92 3,91 0,79 

Натовареност в работата 9 25,11 7,77 0,89 

Обща самооценка 16 52,99 9,17 0,84 

Самоодобрение 8 27,55 5,52 0,80 

Преценка на собствените 

компетентности 

8 25,48 4,85 0,73 

Свободно време 5 17,70 4,34 0,85 

Важност на работата 7 25,52 5,10 0,75 

Незабавно възнаграждаване  7 21,93 4,79 0,70 

Споделяне 10 35,21 7,72 0,89 

Стрес 7 20,97 3,41 0,61 

 

 Според общоприетата класификация на Б. Табахник и Л. Фидел скалите 

представени в таблица 3 „Оптимизъм“, „Натовареност в работата“, „Обща самооценка“, 

„Свободно време“, „Споделяне“, както и „Самоодобрение“ имат висока вътрешна 

консистентност - над 0,80. Скалите „Негативни очаквания“, „Обща удовлетвореност от 

живота“, „Важност на работата“, „Незабавно възнаграждаване“, както и „Преценка на 

собствените компетентности“ имат вътрешна консистентност, която е подходяща за 
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изследователски цели - между 0,70 и 0,80. Само една от скалите - "Стрес" (0,61) – има 

средна степен на надеждност - между 0,60 и 0,70. В заключение – всички скали в 

изследването имат или висока вътрешна консистентност, или вътрешна консистентност, 

която е подходяща за изследователски цели, а една от скалите е със средна степен на 

надеждност.   

  

Извадка 

 Участниците в извадката не са равномерно разпределени по пол. От 321 

респонденти 91 са мъже и 228 са жени. Двама респонденти не са посочили пол. 

Съотношението мъже:жени е 29%:71%, т.е. неравномерно в полза на жените.  

 От 321 респонденти 21% (66) имат средно общо образование, 10% (33) имат 

средно специално образование и 69% (221) имат висше образование. Едно лице не е 

посочило степента си на образование. Следователно, мнозинството респонденти имат 

висше образование.  

 В извадката 50% (160) от респондентите не са ангажирани във форма на 

обучение, 43% (137) следват в редовна форма на обучение, 6% (20) следват в задочна 

форма на обучение и 1% (4) не са отговорили на въпроса. Голям процент от 

респондентите са ангажирани в редовно обучение, но това се очаква като се има 

предвид, че мнозинството респонденти са хора под 35 години. 

 На въпроса относно формата на заетост 62% (200) от респондентите казват, че са 

заети на пълно работно време, 13% (43) – на непълно работно време, 2% (5) работят на 

смени, 5% (17) имат собствен бизнес, 17% (54) са безработни, а 1% (2) не са отговорили 

на въпроса. Мнозинството респонденти са заети на пълно работно време. Другите 

форми на заетост като непълно работно време или работа на смени не са много 

популярни сред респондентите. Като цяло в България се наблюдават малко форми на 

гъвкава заетост на трудовия пазар. Голям процент от респондентите са безработни - 

17%. 

 На въпроса дали имат деца, 62% (199) отговарят, че нямат, а 38% (121) – че имат. 

От тези, които имат деца, 47% (57) имат 1 дете, а 47% (57) имат 2 деца. Само 3% (4) 

имат 3 деца, а под 1% (1 лице) имат 4 деца. Три респондента - 3% - не са отговорили на 
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въпроса колко деца имат. Мнозинството респонденти нямат деца, което вероятно се 

дължи на по-младата им възраст. Почти всички от тези, които имат деца (93%), имат 1 

или 2 деца, какъвто е най-популярният семеен модел в България.  

  Средната възраст на респондентите е 34 години. Четирима респондента не 

посочват своята възраст. Най-младото изследвано лице, попълнило въпросника, е на 20 

години (роден/а през 1995), най-възрастното – на 64. Тъй като една от целите на 

изследването е да се опишат ценностите и нагласите на младите хора, извадката беше 

разделена на две поколения. Хората до 35 години включително представляват по-

младото поколение, наричано още и поколението „Милениум“ (хората родени между 

1980 и 2000) (Ng et al., 2010). В извадката поколението „Милениум“ също е 

представено от хората, родени между 1980 година (на 35 години в момента на събиране 

на данните) и 1995 година (през 1995 година е родено най-младото лице, попълнило 

въпросника). Предшестващото ги поколение е представено от хората, които са между 

36 и 55 години в момента на събирането на данните, или родените между 1960 година и 

1979 година през 2015 година. Това разделение на респондентите по критерия "година 

на раждане" беше приложено, тъй като годината на раждане обуславя израстването 

през различни периоди и формирането на ценностни ориентации при различни 

социални, икономически и политически условия. Това налага обособяването на 

респондентите в две различни поколения. Хората над 55 години бяха изключени от 

анализа на данните, тъй като се смята, че те са представители на трето поколение. В 

същото време броят им не беше достатъчен, за да бъдат включени в анализа като трета 

група респонденти. Респондентите до 35 години са 63% (203) от извадката, докато 

респондентите над 35 години са 36% (114).  

 

Анализ на данните 

 Следните видове статистически анализи бяха приложени при обработката на 

данните: 

1. T-тест за независими извадки. Този вид статистически анализ се прилага, когато 

сравняваме две независими групи от респонденти, разделени по даден критерий – в 

нашия случай по поколение.  
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2. Корелационен анализ (Pearson). Този вид статистически анализ е подходящ, когато се 

цели да се проверят корелациите между променливи с Гаусово (нормално) 

разпределение.  

Скала Средна 

стойност 

Стандартно 

отклонение 

T 

стойност 

Степени 

на 

свобода 

Статистическа 

значимост 

(Sig. 2-tailed) 

Сигурност 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

24,36 

 

24,97 

 

5,82 

 

6,74 

-,794 288 0,428 

Конформност 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

19,24 

 

19,82 

 

4,75 

 

6,00 

-,875 281 0,382 

Традиция 

 Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

15,56 

 

18,96 

 

7,24 

 

7,50 

-3,493 276 0,001 

Доброжелателност 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

25,04 

 

26,31 

 

5,04 

 

6,08 

-1,835 282 0,068 

Универсализъм  

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

31,58 

 

33,13 

 

8,54 

 

8,72 

-1,374 276 0,171 

Себенасоченост 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

26,08 

 

25,61 

 

4,90 

 

5,53 

0,713 274 0,476 

Стимулация 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

12,80 

 

10,80 

 

4,72 

 

5,32 

3,191 286 0,002 
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Хедонизъм 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

9,66 

 

8,43 

 

2,94 

 

3,44 

3,108 286 0,002 

Постижение 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

18,71 

 

17,46 

 

4,84 

 

5,24 

1,916 278 0,056 

Власт 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

13,13 

 

12,82 

 

5,51 

 

5,67 

0,431 284 0,667 

Себеутвърждаване 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

31,89 

 

30,50 

 

9,38 

 

9,73 

1,119 275 0,264 

Себенадмогване 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

56,54 

 

59,47 

 

12,24 

 

13,33 

-1,750 269 0,081 

Откритост към 

промени 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

 

48,63 

 

44,86 

 

 

10,09 

 

12,25 

2,649 267 0,009 

Консерватизъм 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

59,16 

 

63,43 

 

15,04 

 

17,67 

-2,004 267 0,046 

Индивидуалистични 

ценности 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

 

80,53 

 

76,48 

 

 

16,85 

 

18,72 

1,712 256 0,088 

Колективистични   -1,876 250 0,062 
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3. Непараметричен корелационен анализ (Spearman). Този вид корелационен анализ се 

прилага, когато се проверяват корелации между променливи с разпределение, което не 

е Гаусово (нормално). Когато не сме сигурни в нормалното разпределение на данните, 

прилагаме двата вида корелационни анализи и сравняваме коефициентите за всяка една 

променлива. Ако няма голяма разлика в коефициентите на една променлива от двата 

вида корелационни анализи, можем да приемем, че разпределението на данните е 

нормално.   

4. Линеен регресионен анализ по стъпков метод. Това е подходящ статистически метод, 

когато търсим набор от статистически значими фактори, които влияят върху дадена 

зависима променлива. Регресионният анализ разглежда мултиколинеарността между 

независимите променливи. Използва се статистиката за толерантност, която 

представлява вариацията на всяка независима променлива като част от цялата вариация, 

която не е обяснена от другите независими променливи.    

 

Резултати 

Сравнение между поколенията (средни стойности по скалите) 

T-тестовете за независими извадки потвърждават, че има статистически значими 

разлики между двете поколения както при ценностите, така и при другите конструкти, 

изследвани в дисертацията. Резултатите от Т-тестовете за независими извадки са 

представени в таблица 4.  

Таблица 4. Резултати от T тестовете за разликите в ценностните ориентации между 

поколението „Милениум“ и предходното поколение  

 

 Както е видно от таблица 4, статистически значимите разлики между 

поколенията има при следните ценностни типове: традиция, стимулация и хедонизъм. 

Според средните стойности за групата хората от поколението „Милениум“ (средна 

ценности 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

115,68 

 

122,68 

 

25,47 

 

29,67 
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стойност=15,6) са по-малко традиционни в сравнение с предишното поколение (средна 

стойност=19). Този резултат означава, че те демонстрират по-слаба привързаност към и 

по-слабо изразено приемане на обичаите и моделите, наложени им от културата или 

религията, в сравнение с предходното поколение. Средните за групите показват също 

така че хората от поколението „Милениум“ (средна стойност=12,8) ценят повече 

разнообразието в живота в сравнение с по-възрастното поколение (средна 

стойност=10,8). Те ценят силните усещания, новостите и предизвикателствата в живота 

и в сравнение с по-възрастното поколение в по-голяма степен искат да имат живот, 

изпълнен с разнообразие. Също така средните стойности за групите показват, че 

младите хора (средна стойност=9,7) ценят повече удоволствията и насладата в живота в 

сравнение с по-възрастните респонденти (средна стойност=8,4). Според основните 

теории за индивидуалното развитие в ранна зряла възраст хората търсят нови усещания, 

предизвикателства и разнообразие поради специфичните житейски задачи, характерни 

за този период като изграждане на идентичност, откриване на своето място в света и на 

своето призвание, създаване на устойчиви взаимоотношения с другите. В същото време 

традиционните ценности са по-характерни за средната и късната възрастност, когато 

индивидът е изчерпал личностните си ресурси за справяне с новостите и 

предизвикателствата в живота. В този житейски етап индивидът предпочита да следва 

установените начини за вършене на нещата.  

Резултатите от настоящия анализ съвпадат с научните открития в тази област до 

момента – младите хора от поколението „Милениум“ не обичат да следват 

установените в обществото норми на поведение и  демонстрират по-слаба потребност 

от социално одобрение в сравнение с предишни поколения (Twenge, 2006). В същото 

време те не обичат да чакат, за да получат удовлетворяване на своите потребности и 

желания, както и възнаграждаване на своите усилия (Ng et al., 2010; Cogin, 2012). 

Въпреки тези открития е необходимо допълнително изследване, за да се твърди със 

сигурност, че тези различия се дължат на поколенческата принадлежност (кохортен 

ефект), а не на възрастовия етап (възрастов ефект). За тази цел е необходимо да се 

изследва поколението „Милениум“ и на други етапи от индивидуалното житейско 

развитие, т.е. да се проведе лонгитюдно изследване.  

 При ценностните типове също се наблюдават статистически значими различия. 

Хората от поколението „Милениум“ (средна стойност=48,6) са по-открити към 

промяната в сравнение с по-възрастните респонденти (средна стойност=44,9). Това 
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означава, че младите хора са по-склонни да следват своите интелектуални и 

емоционални интереси в непознати посоки в сравнение с предходното поколение. В 

същото време хората от поколението „Милениум“ имат по-слабо изразени 

консервативни ценности (средна стойност=59,2) в сравнение с хората от предходното 

поколение (средна стойност=63,4), което означава, че те в по-малка степен желаят да 

запазят статуквото и са по-малко склонни да се ограничават в своите действия, за да 

отговорят на социалните очаквания.  

 T-тест за независими извадки беше проведен, за да се проверят различията 

между двете групи респонденти по отношение на другите изследвани конструкти. 

Резултатите са представени в таблица 5.     

Таблица 5. Т-тест за различията между поколението „Милениум“ и предходното 

поколение по отношение на другите конструкти в изследването  

Скала Средна 

стойност 

Стандартно 

отклонение 

T 

стойност 

Степени 

на 

свобода 

Статистическа 

значимост 

(Sig. 2-tailed) 

Оптимизъм 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

38,16 

 

39,81 

 

6,34 

 

5,50 

 

-2,025 

 

 

273 

 

0,044 

Негативни 

очаквания 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

 

19,00 

 

19,85 

 

 

 

4,67 

 

5,10 

 

 

-1,368 

 

 

278 

 

 

0,172 

Обща 

удовлетвореност 

от живота 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

 

 

16,89 

 

17,10 

 

 

 

3,98 

 

3,87 

 

 

 

-0,422 

 

 

 

283 

 

 

 

0,673 

Обща 

самооценка 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

 

 

52,24 

 

54,26 

 

 

8,63 

 

10,06 

 

 

-1,642 

 

 

266 

 

 

0,102 
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поколение 

Самоодобрение 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

26,85 

 

28,70 

 

5,22 

 

5,91 

 

-2,575 

 

277 

 

0,011 

Преценка на 

собствените 

компетентности 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

 

 

25,42 

 

25,43 

 

 

 

3,67 

 

3,95 

 

 

 

-0,034 

 

 

 

279 

 

 

 

0,973 

Натовареност в 

работата 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

 

24,58 

 

26,30 

 

 

 

7,83 

 

7,82 

 

 

-1,679 

 

 

280 

 

 

0,094 

Свободно време 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

17,45 

 

18,10 

 

4,39 

 

4,01 

 

-1,163 

 

284 

 

0,246 

Важност на 

работата 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

 

25,20 

 

26,19 

 

 

5,05 

 

5,06 

 

 

-1,534 

 

 

285 

 

 

0,126 

Незабавно 

възнаграждаване 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

 

22,05 

 

21,79 

 

 

5,02 

 

4,41 

 

 

0,400 

 

 

281 

 

 

0,689 

Споделяне 

Поколение 

„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

35,86 

 

33,14 

 

7,51 

 

7,96 

 

2,657 

 

268 

 

 

 

0,008 

Стрес 

Поколение 

 

21,26 

 

3,25 

 

1,156 

 

170 

 

0,249 
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„Милениум“ 

Предходно 

поколение 

 

20,65 

 

3,62 

 

 Статистически значими различия бяха открити между двете поколения при 

оптимизма като очакване за бъдещето, при компонента Самоодобрение като част от 

общата самооценка и при тенденцията за споделяне на емоции и идеи. Според средните 

стойности младите хора са по-малко оптимистични (средна стойност=38,2) в сравнение 

с по-възрастните (средна стойност=39,8). Младите хора в България имат по-малко 

положителни очаквания от бъдещето и са в по-слаба степен убедени в сравнение с по-

възрастните, че лошите неща не продължават дълго. Въпреки че тук отново има 

смесване на кохортните ефекти с ефектите на възрастта, може да се заключи, че този 

резултат се дължи на действително поколенческо различие, тъй като според 

психолозите, занимаващи се с индивидуалното житейско развитие, оптимизмът е по-

характерен за младата възраст, когато всички възможности в живота са отворени за 

индивида (Ериксън, 1996).    

 Резултатите показват още, че младите хора имат по-ниски стойности на 

самоодобрение като компонент от общата самооценка (средна стойност=26,9) в 

сравнение с по-възрастните (средна стойност=28,7). Самоодобрението се отнася до 

чувството за собствено достойнство на личността. Резултатът е статистически значим и 

това означава, че младите хора по-често се съмняват в себе си и в своите личностни 

качества, както и че имат по-ниско самоуважение в сравнение с хората от предходното 

поколение.  

 Младите хора са по-склонни да споделят полезна информация и идеи (средна 

стойност=35,9) в сравнение с по-възрастните хора (средна стойност=33,1). Също така 

те по-често споделят своите преживявания, чувства и емоционални състояния, както и 

лични проблеми в сравнение с предишното поколение.  
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Сравнение между поколенията по структурата на взаимоотношенията                  

между променливите 

Корелационните анализи бяха проведени по отделно за всяко едно поколение в 

съответствие с целта да се направи сравнение между тях. Наблюдават се множество 

статистически значими корелации, които до голяма степен потвърждават връзките, 

предложени в теоретичния модел. Най-общо, ценностите на индивидуално ниво са 

свързани със самооценката, с предпочитанията и нагласите към работата, както и с 

резултативните променливи. Нагласите към работата от една страна, както и 

самооценката с нейните два компонента от друга, също са свързани със зависимите 

променливи в модела. Таблиците с корелациите са подробно представени в 

дисертационния труд и няма да бъдат представени в настоящия автореферат поради 

липса на място.  

 

Предиктори на очакванията за бъдещето, удовлетвореността от живота и стреса 

при младите хора в сравнение с по-възрастното поколение  

(регресионен анализ) 

  

Като следваща стъпка бяха проведени регресионните анализи, тъй като те дават 

по-ясна представа за специфичните фактори, които влияят на всяка една от зависимите 

променливи. Направените регресионни анализи елиминират мултиколинеарността на 

независимите променливи. По този начин остават само предикторите, които имат 

статистически значимо влияние върху изследваните конструкти като това влияние е 

независимо от вариацията при другите променливи.  

 Регресионните анализи бяха проведени с всяка една от резултативните 

променливи в модела като зависима променлива, по отделно за всяко едно поколение.  

 

Предиктори на оптимизма по отношение на бъдещето 

 

 На графика 2 са представени данните от регресионния анализ на оптимизма за 

бъдещето при младите хора. Моделът предсказва много добре зависимата променлива - 

приведен R квадрат =0,429.  
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Резултатите показват, че за младите хора самоодобрението - високата увереност 

в собствените личностни качества и положителното отношение към себе - е най-

силният предиктор на оптимизма за бъдещето (бета=0,449). Следващият по сила 

предиктор на позитивното отношение към бъдещето е тенденцията да се споделят 

емоции и идеи с другите (бета=0,287). Ценностите, свързани с надмогване на 

собствените интереси, оценката на собственото достойнство като личност също са 

предиктор на оптимизма за бъдещето. Когато младите хора са фокусирани върху 

благополучието на другите вместо върху собствените си интереси, те разглеждат 

бъдещето в по-положителна светлина (бета=0,200). Тоест, когато младите хора са 

склонни да споделят чувства и идеи с другите, те са по-оптимистични. Споделянето, 

както и фокуса върху другите в ежедневните взаимоотношения са свързани с по-високи 

нива на оптимизъм, вероятно защото това води до по-силна социална подкрепа. Както 

знаем от предишни изследвания, социалната подкрепа е предиктор на оптимизма за 

бъдещето (Karademas, 2006).  

Графика 2. Предиктори на оптимизма за представителите на поколението 

„Милениум“ (R
2
=0,429). 

Самоодобрение

0,449

Споделяне

0,287

Себенадмогване

0,200

Незабавно 

възнаграждаване

-0,227

Оптимизъм

 

Тенденцията към незабавно възнаграждение се оказва негативен предиктор на 

оптимистичните очаквания за бъдещето (бета=-0,227). Когато младите хора не са 

способни да отложат осъществяването на своите желания и потребности за по-късен 

етап и когато са нетърпеливи да получат всичко тук и сега, те са по-малко 

оптимистични за бъдещето. Незабавното възнаграждаване се свързва с краткосрочна 

ориентация и фокусиране върху настоящето, докато оптимистичните очаквания за 
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бъдещето се свързват с дългосрочна ориентация и по този начин са несъвместими с 

нуждата от незабавни награди. 

Графика 3. Предиктори на оптимизма за представителите на по-възрастното поколение 

(R
2 

=0,143).  

Преценка на 

собствената 

компетентност

0,289

Споделяне

0,237

Оптимизъм

 

 В сравнение с поколението „Милениум“ моделът има слаба обяснителна 

способност за хората от предходното поколение (приведен R квадрат=0,143) – графика 

3. Само два са предикторите на оптимистичните очаквания за бъдещето при по-

възрастното поколение в изследването  - преценката за собствената компетентност 

(бета =0,289), както и тенденцията към споделяне (бета =0,237). Високата оценка на 

собствените компетентности за справяне с предизвикателствата на живота обяснява 

положителното отношение към бъдещето. В това се състои и разликата между двете 

поколения респонденти. Докато при по-младите увереността в собствените личностни 

качества определя оптимизма, при по-възрастните увереността в способностите и 

личната компетентност е предиктор на оптимизма. Връзката между оптимизма и другия 

предиктор – споделяне – също е положителна. Споделянето на своите емоции и идеи с 

другите, дава възможност на хората и от това поколение да гледат по-оптимистично на 

бъдещето. Това вероятно е свързано със социалната подкрепа – колкото повече хората 

споделят, толкова повече социална подкрепа, съвети и помощ получават те. По този 

начин те знаят, че могат да разчитат на своите социални мрежи за подкрепа и са по-

оптимистични за бъдещето. По отношение на този предиктор няма разлика между 

двете поколения. 
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Предиктори на негативите очаквания за бъдещето 

 Както се вижда от графика 4 теоретичният модел предсказва сравнително слабо 

негативните очаквания за бъдещето при младите хора (приведен R квадрат=0,182).  

Графика 4 - Предиктори на негативите очаквания за бъдещето за поколението 

„Милениум“ (R
2 

=.182).  

Консерватизъм

0,212 

Натовареност в 

работата

0,161
Негативни 

очакванияПреценка на 

собствените 

компетентности

-0,208

Самоодобрение

-0,185
 

Преценката на собствената компетентност и самоодобрението са по-силните 

предиктори за негативните очаквания за бъдещето при младите хора, но те са с 

отрицателен знак. Именно ниската степен на самоодобрение и ниското доверие в 

собствената компетентност са индикатори за негативни очаквания за бъдещето. 

Самоодобрението при младите хора увеличава оптимизма за бъдещето и същевременно 

намалява негативните очаквания. Колкото по-способни се чувстват младите хора да се 

справят с предизвикателствата в живота, толкова по-малко са техните негативни 

очаквания от бъдещето.  

Другите два значими предиктора в модела са консерватизъм (бета=0,212) и 

натовареност в работата (бета=0,161). Консервативните ценности са най-силният 

положителен предиктор на негативни очаквания за бъдещето. Консервативните 

ценности са свързани със запазване на статуквото в обществото и с ограничението в 

преследването на собствените интелектуални и емоционални интереси за сметка на 

социалните очаквания. Вероятно тези ограничения, произтичащи от консервативните 

ценности, не дават възможност на младите хора да преследват целите си и ги карат да 

бъдат по-песимистично настроени. По-голямата консервативност у младите хора е 

свързана с повече негативизъм в очакванията за бъдещето.  
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Интересен е резултатът, че натовареността в работата също се оказва предиктор 

на негативни очаквания за бъдещето. Изглежда, че високите нива на стрес потискат 

младите хора и ги карат да гледат песимистично на своите бъдещи възможности за 

реализация. 

Графика 5. Предиктори на негативните очаквания за бъдещето при по-възрастното 

поколение (R
2 

=0,327).  
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собствените 

компетентности

-0,361

Самоодобрение
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 Както е показано на графика 5, теоретичният модел обяснява доста по-добре 

негативните очаквания за бъдещето при по-възрастните респонденти (приведен R 

квадрат=0,327) в сравнение с тези на младите хора. Ниското самоодобрение и ниската 

оценка на собствените компетентности обуславят 33% от вариацията при негативните 

очаквания за бъдещето при второто поколение респонденти. Колкото по-уверени в 

собствените си достойнства се чувстват те и колкото по-високо оценяват своята 

способност за справяне с проблемите, толкова по-малко несигурност изпитват за 

бъдещето. Неувереността в собствените качества и способности увеличава негативните 

очаквания от бъдещето при по-възрастното поколение. Двата компонента на 

самооценката са предиктори на негативните очаквания за бъдещето и при двете 

поколения респонденти. Разликата между двете поколения е, че хората от поколението 

„Милениум“ се чувстват по-песимистично настроени, когато са претоварени в работата 

си и когато са ангажирани да отговорят на социалните очаквания и норми – нещо, което 

не се наблюдава при по-възрастните респонденти. 
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Предиктори на общата удовлетвореност от живота 

Графика 6. Предиктори на общата удовлетвореност от живота при представителите на 

поколението „Милениум“ (R
2 

=0,319).  

Самоодобрение

0,319
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собствените 
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Незабавно 

възнаграждаване

-0,202

Консерватизъм

-0,156  

 Теоретичният модел обяснява 32% от вариацията в общата удовлетвореност от 

живота при младото поколение (приведен R квадрат=0,319) – графика 6. Отново 

високата самооценка – както на личните качества (бета=0,319), така и на способностите 

(бета=0,284) – определя удовлетвореността от живота. Потребността от незабавно 

възнаграждаване и склонността да се живее тук и сега (бета=-0,202) намаляват общата 

удовлетвореност при хората от поколението „Милениум“. Когато са по-нетърпеливи да 

бъдат незабавно възнаградени за усилията си, те се чувстват по-малко удовлетворени от 

живота си. В същото време споделянето на емоции и идеи с другите увеличава общата 

им удовлетвореност (бета=0,158), отново вероятно заради наличието на по-силна 

социална подкрепа. Консервативните ценности намаляват удовлетвореността от живота 

на младите хора (бета=-0,156). Причината за това вероятно е непрестанното търсене на 

социално одобрение и стремеж да се отговори на социалните очаквания, които са тясно 

свързани с консервативните ценности като традиция и сигурност.  

Графика 7. Предиктори на общата удовлетвореност от живота при представители на по-

възрастното поколение (R
2 

=0,399).  
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Преценка на 

собствените 

компетентности

0,638

Удовлетвореност

 

Предиктори на общата удовлетвореност от живота при представители на по-

възрастното поколение са представени на графика 7. Моделът има добра обяснителна 

способност – приведен R квадрат =0,399. Той обяснява 40% от вариацията на общата 

удовлетвореност от живота при по-възрастните респонденти.   

 Любопитно откритие е, че въпреки високия процент обяснителна способност на 

модела, е наличен само един статистически значим предиктор на общата 

удовлетвореност. Преценката на собствената компетентност се отнася до оценката на 

себе си като способен/а да се справи с предизвикателствата и трудностите в живота и 

притежаващ много таланти и способности. Когато оценяват високо своите способности 

и личностна ефективност респондентите от предходното поколение са по-

удовлетворени от живота си. За разлика от поколението „Милениум“ при 

представителите на това поколение самоодобрението или увереността в собствените 

личностни качества не играе роля за общата им удовлетвореност от живота. 

Ценностите като например консерватизъм, тенденцията за споделяне на емоции и идеи, 

както и желанието за получаване на незабавни награди също не оказват влияние върху 

общата им удовлетвореност. В заключение може да се каже, че общата 

удовлетвореност от живота зависи от повече фактори при представителите на 

поколението „Милениум“ в сравнение с представителите на предишното поколение.  

 

Предиктори на стреса 

Анализът на предикторите на стреса за представителите на поколението 

„Милениум“ и за представителите на по-възрастното поколение са представени 

съответно на графики 8 и 9. 
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Графика 8. Предиктори на стреса за представителите на поколението „Милениум“ (R
2 

=0,517).  
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 Както се вижда от графика 8 теоретичният модел обяснява много добре нивата 

на възприет стрес сред младите хора (приведен R квадрат=0,517). Натовареността в 

работата и преценката на собствените компетентности определят до каква степен 

младите хора изпитват стрес. Колкото по-способни, компетентни и ефективни при 

разрешаването на ежедневните проблеми се чувстват младите хора, толкова по-

устойчиви са те на стрес. Увереността в собствените компетентности ги кара да 

изпитват по-силен контрол над събитията от живота си. Колкото по-натоварени се 

чувстват в работата си и колкото по-силен конфликт между работата и личния си живот 

преживяват, толкова повече  се увеличава нивото на възприет стрес при тях. 

Графика 9. Предиктори на стреса при представителите на по-възрастното поколение  

(R
2 

=0,349).  
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 Теоретичният модел (графика 9) има добра обяснителна способност и за нивата 

на възприет стрес при по-възрастното поколение (приведен R квадрат=0,349). Ниските 

нива на увереност в собствените личностни качества са свързани с повишени нива на 

възприет стрес при респондентите от това поколение. Съответно, когато са по-уверени 

в себе си, те са и по-устойчиви на стрес и имат по-силно усещане за контрол над 

живота си. За разлика от по-младото поколение, преценката на собствените 

компетентности не играе значима роля при нивата на възприет стрес за по-възрастното 
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поколение. Младите хора изпитват стрес, когато усещат, че нямат достатъчно 

способности да се справят с предизвикателствата в живота си, докато по-възрастните 

изпитват стрес, когато имат негативно отношение към собствената си личност. Колкото 

повече ценят свободното си време, толкова по-високи нива на стрес преживяват 

представителите на по-възрастното поколение в изследването.  

 Предложеният теоретичен модел обяснява много добре нивата на възприет стрес 

- 51% от вариацията при променливата стрес за хората от поколението „Милениум“ и 

35% за хората от предходното поколение. Моделът също така има добра обяснителна 

способност за общата удовлетвореност от живота при двете групи респонденти - 32% 

от вариацията при общата удовлетвореност за младите хора и 40% за по-възрастните. 

Освен това теоретичният модел обяснява много добре оптимизма за бъдещето при 

младите хора - 43%. Моделът не успява да обясни достатъчно добре оптимизма при 

респондентите от предходното поколение – обяснява само 14% от вариацията в 

оптимизма при тях. Очевидно е необходимо да се включат и други предиктори в 

модела, за да се обясни по-добре оптимизма при по-възрастните респонденти. 

Теоретичният модел в умерена степен обяснява негативните очаквания при младото 

поколение - 18%. Въпреки че двата компонента на самооценката, консервативните 

ценности и натовареността в работата са статистически значими предиктори на 

негативните очаквания за бъдещето при младите хора, те не успяват да ги обяснят в 

значителна степен. Очевидно е, че негативните очаквания за бъдещето при младите 

хора зависят от други фактори освен от ценностите на индивидуално ниво, 

самооценката и нагласите към работата. Моделът предсказва по-добре вариацията при 

негативните очаквания на по-възрастните респонденти - 33%.  

 Теоретичният модел успява да обясни резултативните променливи в значителна 

степен, особено общата удовлетвореност от живота и нивата на възприет стрес. Той 

само частично успява при обяснението на негативните очаквания за бъдещето на 

младите хора и оптимизма на по-възрастните. За да се изясни кои са факторите, които 

влияят на негативните очаквания на младите хора и на оптимизма на по-възрастните, 

трябва да бъдат развити допълнителни обяснителни модели в бъдещи изследвания.  
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Заключение 

 Както се очакваше, младите хора се оказаха по-малко традиционни в своите 

ценности, по-открити към промяната и новостите. Те демонстрират по-силно изразена 

хедонистична ориентация в сравнение с по-възрастните и са по-ориентирани към 

удоволствията в живота. Всички тези различия може да се дължат както на тяхната 

възраст и житейски етап, така и на тяхната поколенческа принадлежност. Необходими 

са по-задълбочени анализи и изследвания, проведени на няколко етапа във времето, за 

да бъдат тези данни категорично потвърдени. Младите хора в България са по-малко 

консервативни в своите ценностни ориентации и по-малко склонни да запазят 

статуквото. Споделянето на консервативни ценности при тях се свързва с ниска 

удовлетвореност от живота и негативните очаквания за бъдещето. 

 Ниските нива на оптимизъм при младите хора са забележителен резултат. 

Според повечето теории от психология на индивидуалното развитие оптимизмът е по-

характерен за ранната зряла възраст, когато целият живот предстои за индивида и 

съществуват много обещания, възможности и надежди за бъдещето. Въпреки това 

резултатите от настоящото изследване показват, че младите хора в България са по-

малко оптимистични в сравнение с по-възрастните. Вероятно този резултат се дължи на 

кохортни ефекти и на действително намаляване на оптимизма при съвременното младо 

поколение. Този въпрос трябва да се проучи по-задълбочено.  

 Съвременните млади хора показват тенденцията по-често да се подценяват и да 

се съмняват в личностните си качества в сравнение с хората от предходното поколение. 

В същото време високото самоуважение и оценката на себе си като достоен човек са 

един от предикторите на оптимизма за тях. Вероятно по-ниските нива на оптимизъм 

при тях частично могат да се обяснят с по-ниските нива на самоодобрение, които 

демонстрират. Друга възможна причина за по-ниските нива на оптимизъм сред младите 

хора са многобройните опасности на съвременния свят като например екологични 

катастрофи, политически кризи и терористични заплахи. Възможни обяснения 

предлагат и данните от литературата като прекалено силен фокус върху себе си, 

собствените интереси и върху краткосрочни цели без значимост за бъдещето (Twenge, 

2006), които бяха потвърдени и в настоящото емпирично изследване.  

 Ако младите хора искат да бъдат по-оптимистични за бъдещето и да се чувстват 

по-удовлетворени от живота си, те не трябва прекалено много да се фокусират върху 
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„тук и сега“ и върху незабавните награди и удоволствия, а да се концентрират върху 

дългосрочни цели, които изискват посвещаване и усилия.   

 Когато младите хора са уверени в собствените си личностни качества, както и в 

своята способност и умения да се справят с проблемите, те са по-удовлетворени от 

живота си и в същото време имат по-малко негативни очаквания от бъдещето. 

Резултатите от настоящото емпирично изследване сочат, че фокусирането върху 

дългосрочни цели за бъдещето и инвестирането на усилия в тях ще направи младите 

хора не само по-оптимистични, но също и по-удовлетворени. Споделянето на 

впечатления и чувства с другите означава, че младите хора разполагат със социални 

мрежи от контакти, на които могат да разчитат и от които могат да получат съвет и 

помощ. Това също увеличава тяхната обща удовлетвореност от живота. 

 Сигурността във взаимоотношенията с другите – общности, институции и 

традиции – както и усилията да се отговори на социалните очаквания и норми, 

резистентността към промените ограничава младите хора в техните стремежи и 

намалява тяхната удовлетвореност. Подчинението на собствените стремежи и цели на 

социално наложените очаквания ги кара да имат повече негативни очаквания от 

бъдещето. Следването на техните собствени интелектуални и емоционални интереси 

дори и в непознати посоки, ангажирането с нови преживявания и осланянето на 

независимото мислене намалява негативните очаквания от бъдещето при тях. 

 Накрая, но не на последно място, когато работата се намеси в личния им живот – 

социални контакти, семейни задължения, време за почивка и любими занимания – 

младите хора имат тенденцията да очакват повече негативни събития в бъдеще и да се 

чувстват по-нервни и стресирани. Конфликтите между работата и личния живот ги 

карат да чувстват, че не могат да се справят с личните си проблеми и че животът им е 

извън контрол.  
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Приноси на дисертационния труд 

 Този дисертационен труд допринася с подробното описание на жизнените 

приоритети на младите хора, техните приоритети в работата, техните очаквания за 

бъдещето и тяхната обща удовлетвореност от живота. С помощта на концептуалния 

клъстърен анализ на отговорите на интервюираните лица на въпросите от 

полуструктурираното интервю бяха разработени айтеми, които допълниха скалите за 

последвалото емпирично изследване. С новите разработени айтеми бяха допълнени 

скалите: „Свободно време“, „Натовареност в работата“, "Важност на работата", 

"Незабавно възнаграждаване".  

 Скалите, измерващи двата компонента на самооценката - "Самоодобрение" и 

"Преценка на собствената компетентност" бяха използвани за пръв път при българска 

извадка от респонденти. Това важи и за скалите "Натовареност в работата", "Свободно 

време", "Важност на работата", "Незабавно възнаграждаване". Всички те показаха 

много добри психометрични характеристики и по този начин бяха адаптирани за 

български условия за пръв път в тази дисертация.  

 Емпиричното изследване откри статистически значими различия между двете 

поколения. Двете изследвани поколения се различават по някои ценностни типове. 

Младите хора са по-открити към промените и новостите, както и по-малко 

консервативни в сравнение с по-възрастните. Те отдават по-малко значение на 

традициите и по-често се отдават на дейности, свързани с хедонистични преживявания 

и незабавни удоволствия. Значими различия бяха открити и при някои личностни 

характеристики като самоодобрението и при някои конструкти, важни за общото 

психично благополучие на индивида като например оптимизма за бъдещето. Беше 

открито, че младите хора са по-малко оптимистични за бъдещето в сравнение с хората 

от предходното поколение и по-често са склонни да се съмняват в личностните си 

качества. Същевременно те демонстрират по-силно изразена тенденция да споделят 

емоции и идеи с другите в сравнение с по-възрастните.  

 В този дисертационен труд беше предложен теоретичен модел на връзките 

между ценностите на индивидуално ниво, нагласите към работата, самооценката и 

резултативните променливи оптимизъм, негативни очаквания за бъдещето, обща 

удовлетвореност от живота и възприет стрес. Голяма част от предложените в модела 

взаимовръзки между променливите се оказаха статистически значими.   
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 Моделът обяснява значително добре вариацията при общата удовлетвореност от 

живота и възприетия стрес и за двете поколения респонденти. Той също така добре 

обяснява оптимизма при младите хора и негативните очаквания за бъдещето при по-

възрастните. Според резултатите тези зависими променливи се предсказват в 

значителна степен от ценностите на индивидуално ниво, нагласите в работата и двата 

компонента на самооценката. Моделът има слаба обяснителна способност за 

негативните очаквания за бъдещето при младите хора, както и за оптимизма при по-

възрастните респонденти. За да се обяснят тези две резултативни променливи по-добре 

за съответното поколение, трябва да бъдат разгледани и други предиктори. 

 Основна насока за бъдещо изследване е да се проучат хората от поколението 

"Милениум" в сравненителен анализ с респондентите от предходното поколение на 

няколко етапа от времето, за да се провери дали наблюдаваните различия се дължат на 

възрастов етап или действително на поколенческо различие. 
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