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Настоящата монография представя методика за оценка на организационния 

климат във военните формирования и структури, разработена и апробирана от авторс-

ки изследователски екип от Института за перспективни изследвания за отбраната на 

Военна академия „Г. С. Раковски“. Нейната научна и практическа стойност може да 

бъде обобщена в няколко направления.  

На първо място, в методиката са включени въпросници, които измерват опре-

делени теоретични конструкти с ключово значение в областта на организационния 

климат, притежават удовлетворителни нива на вътрешна консистентност на скалите и 

съдържателно чиста факторна структура, което дава основанието те да бъдат препо-

ръчани като надеждни и валидни инструменти за изследователски цели във военна и 

невоенна среда.  

На второ място, в методиката е проследен цялостният процес на апробиране на 

определен теоретичен модел – до доказване на неговата структура и приложимостта му.  

Публикуването на настоящия научен труд позволява на изследователите от 

Института за перспективни изследвания за отбраната да запознаят научната аудито-

рия с натрупаните научноприложни практики и опит от изследване на организацион-

ния климат във военна среда, като същевременно предоставят верифицирани инстру-

менти и модел за провеждане на подобен вид емпирични изследвания. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Повишаването на функционалността на административните 

структури и оперативността на военните формирования в Република 

България непосредствено зависи от усилията на ръководството на 

Министерството на отбраната и командването на въоръжените сили 

за своевременното диагностициране и отстраняване на съществува-

щите негативни тенденции в доминиращия организационен климат. 

Основно средство за усъвършенстване на управленските практики в 

тази насока е провеждането на периодични социологически проучва-

ния за оценка на актуалното му състояние. За първи път проучване 

на организационния климат във формированията и структурите на 

въоръжените сили на Република България се провежда през 2013 г. 

от Института за перспективни изследвания за отбраната на Военна 

академия „Георги Стойков Раковски“, след което със заповед на ми-

нистъра на отбраната се превръща в ежегодна практика. В периода 

до 2018 г. са реализирани четири изследвания, които допринасят за 

подобряване на научноприложния инструментариум и повишаване 

адекватността на получените резултати чрез разработване и включ-

ване на нови блокове въпроси, свързани с актуални аспекти на разви-

тието на военните организации и усъвършенстване на моделите за 

кариерно развитие на военнослужещите.  

Основните цели на проведените социологически проучвания 

за измерване организационния климат във формированията и струк-

турите на въоръжените сили на Република България са следните:  

 Установяване на степента, в която българските военнос-

лужещи оценяват различните елементи на организационния климат 

във формированието/структурата, където служат (например модел 

за кариерно развитие, социална политика на Министерството на 

отбраната, мотивация за работа, взаимоотношения в колектива и 

други).  

 Идентифициране на тенденциите в развитието на организа-
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ционния климат през последните пет години; формулиране на сравне-

ния и изводи за настъпилите промени, които да подпомогнат полити-

ката за вземане на решения от ръководството на Министерството на 

отбраната относно организационното, професионалното и личностно-

то развитие на личния състав. 

 Подпомагане разработването и предлагането на конкретни 

мерки на ръководството на Министерството на отбраната за повишава-

не социалния и професионалния статус на военнослужещите, издигане 

значимостта на военната професия и задържането и привличането на 

кадрови състав в Българската армия. 

Изследването на организационния климат във военна среда 

позволи да се проучи мнението на военнослужещите за ефективност-

та на основни организационни дейности, да се събере обективна и 

цялостна информация за общото състояние на ангажираността и мо-

тивацията за работа, да се оценят ефектът от различни организаци-

онни интервенции, отношението към системата за възнаграждение, 

социалната политика на организацията и лидерството , да се отчете 

степента на тяхната включеност в работните и други важни органи-

зационни процеси. 

По време на планиране на изследването от 2017 г. е разрабо-

тен теоретичен модел за изследване организационния климат във 

формированията/структурите на въоръжените сили на Република 

България, чиято цел е да организира измерваните аспекти на климата 

във военна среда в обща картина от връзки и влияния. В настоящата 

методика този работен модел е не само обект на изследване, но зада-

ва и логическата рамка, която организира представянето на отделни-

те въпросници. Подборът на въпросниците е продиктуван от теоре-

тичните конструкти, заложени в модела, за които се допуска, че 

представят същности аспекти от организационния климат във воен-

ните формирования и структури. Тяхната статистическа верифика-

ция се опира на изследване на факторната им структура и вътрешна-

та консистентност на скалите.  

В заключение методиката за оценка на организационния климат 

във формированията и структурите на въоръжените сили на Република 
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България е разработена с цел да подпомогне всеки изследователски 

екип при провеждане на проучвания на социалните организации. 

Представянето на методиката е мотивирано от ключовата роля на ор-

ганизационния климат за успешното функциониране на военната инс-

титуция. В нея се доказва определящото влияние на микроклимата във 

формированията върху жизненоважни области, като удовлетвореност-

та от работата, привързаността към военната организация и намерени-

ето за напускане на организацията. По този начин изследователите от 

Института за перспективни изследвания за отбраната се стремят да 

обменят своя опит в изследването на организационния климат във 

военна среда с изследователи на същия конструкт в други области, 

като същевременно предоставят полезни инструменти за провеждане 

на подобен род емпирични изследвания.  

Отделните глави на методиката и техните структурни части са 

разработени от авторите, както следва: 

Капитан І ранг (р) професор д.с.н. Янцислав Янакиев: „Равни 

възможности за професионална реализация на половете“, „Равни въз-

можности за професионална реализация на етносите“, „Възприета 

ефективност на формированието/структурата“, „Удовлетвореност от 

работата“, „Привързаност към организацията“. 

Доктор Теодора Георгиева: „Конструиране на теоретичен модел 

за изследване на организационния климат във формированията и струк-

турите на въоръжените сили на Република България“; „Организационна 

справедливост“, „Работен стрес“, „Взаимоотношения с колегите“, „До-

верие в непосредствения командир/началник“, „Конфликт „работа – 

семейство“, „Статистическа проверка на теоретичния модел за изслед-

ване на организационния климат във формированията и структурите на 

въоръжените сили на Република България“, „Обобщение“, „Заключе-

ние“, „Статистически термини“. 

Магистър по социология Теодора Грозданова: „Въведение“, 

„Описание на извадката“, „Методи за измерване аспектите на орга-

низационния климат във формированията и структурите на въоръже-

ните сили на Република България“, „Модел за кариерно развитие“, 

„Социална политика“, „Мотиви за кариерно развитие във въоръже-



8 

ните сили“, „Възприятие за социален статус на професията“, „Усе-

щане за работа в престижна институция“, „Усещане за сигурност и 

предвидимост на работата“, „Намерение за напускане на организаци-

ята“, „Термини и понятия“.  
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Първа глава 

ОПИСАНИЕ НА ИЗВАДКАТА 

 

Извадката на изследването, проведено през 2017 г., включва 

1655 военнослужещи от 59 структури и военни формирования. Тя е 

двустепенно-гнездова и е представителна за Министерството на отб-

раната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия. Постигането на представителност на извадката по 

отношение на генералната съвкупност от военнослужещи е осъществе-

но чрез стохастичен (случаен) подбор. Двете степени на извадката са 

реализирани по следния начин: 

 На първата степен е извършен подбор на гнездата за изследване 

от различни структури и военни формирования. Всяко гнездо включва 

различен брой офицери, сержанти/старшини, войници/матроси според 

представителството им в съответното формирование/структура.  

 На втората степен на случаен принцип са подбрани конкрет-

ните лица за изследване в съответните гнезда. Тя е стратифицирана по 

вид въоръжени сили и категория военнослужещ.  

Реализираният модел и обемът на извадката гарантират възмож-

ност получените резултати да се екстраполират за всички военнослу-

жещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчине-

ние на министъра на отбраната и Българската армия с максимално до-

пустим размер на стохастична грешка ± 2.5%. 

Отделните параметри на извадката са:  

 По категории изследваните военнослужещи се разпределят на 

старши офицери – 9.4%, младши офицери – 13.0%, сержанти/офицерски 

кандидати – 22.9%, войници/матроси – 36.1%, курсанти – 18.5%. 

 Преобладаващата част от анкетираните са на служба в Сухо-

пътните войски – 39.9% от общия обем на извадката. След тях се нареж-

дат Военновъздушните сили – 17.9%, Военноморските сили – 12.0%, и 

Националният военен университет „Васил Левски“ – 16.1%. От Минис-

терството на отбраната и Съвместното командване на силите са 7.5%, а 
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от ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ и Военна академия „Г. С. Раковски“ 

съответно 2.9% и 0.5%. 

 С най-голям дял от 44.8% са регистрираните военнослужещи 

с прослужено време между 11 – 20 години. Останалата част от изслед-

ваните лица се разпределят както следва: 24.8% – до 5 години, 16.0% – 

между 6 – 10 години, а с най-дълъг период прослужено време са 14.4% 

от всички анкетирани – с над 21 години трудов стаж.  

 От общата извадка военнослужещи 9.6% са преминали военно 

обучение в чужбина, а 26.4% са участвали в мисии зад граница.  

 По пол военнослужещите се разпределят в съотношение 

81.7% мъже и 18.3% жени.  

 Според степента на придобито образование 63.0% от воен-

нослужещите са със средно образование, 20.4% – с висше (магистър), и 

14.1% – с висше (бакалавър). Само 2.6% от респондентите притежават 

докторска степен.  

 Средната възраст на военнослужещите е 34 години. Най-

голямата група военнослужещи (27.1%) попадат във възрастовия диапа-

зон 26 – 35 години; в диапазона 36 – 40 години са регистрирани 25.7% и 

между 41 – 50 години – 23.5%. В най-младия възрастов диапазон (до 25 

години) се намират 22.6% от анкетираните военнослужещи.  

 Разбивката на извадката по местоживеене показва следните 

резултати: най-голям е делът на живеещите в областен град – 46.4%, в 

друг град живеят една трета (33.7%) от анкетираните. В София живее-

щите са 11.1%, а в село – 8.8% от всички респонденти.  

 По отношение на семейното положение процентните разп-

ределения показват, че преобладаващата част от изследваните воен-

нослужещи са женени/омъжени – 45.8%. Неженени/неомъжени са 

31.1%, разведени – 4.7%, вдовец/вдовица – 0.7%, и живеещи на се-

мейни начала – 17.6%. 
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Втора глава 

КОНСТРУИРАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ 

ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КЛИМАТ 

ВЪВ ФОРМИРОВАНИЯТА И СТРУКТУРИТЕ 

НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Организациите в съвременното общество се характеризират с 

две комплексни понятия – организационна култура и организационен 

климат. Организационната култура, която е дълбоко вкоренена и ста-

билна, е системата от споделени предположения, ценности и вярвания, 

управляващи начина, по който хората постъпват в организацията. Ор-

ганизационният климат, характеризиращ се с чести флуктуации във 

времето, е начинът, по който членовете на организацията преживяват 

нейната култура. Организационният климат не е само атмосферата, 

настроението на организацията, но включва и споделените възприятия 

на персонала за политиките, процедурите, практиките, както и за ос-

новните свойства на работната среда. 

Организационният климат може да бъде повлиян в определена 

насока от управленското ниво на организацията, което го прави осно-

вен фактор за въздействие върху поведението на подчинените.  

Установени са положителни връзки (корелации) на организаци-

онния климат с изпълнението на работата, удовлетвореността от работа-

та, привързаността към организацията и намерението за напускане на 

организацията. 

 

Структурни компоненти в теоретичния модел 

за изследване на организационния климат във формированията 

и структурите на въоръжените сили на Република България 

 

Изходна хипотеза при изграждане на теоретичния модел е, че 

включените в изследването променливи се групират в четири съдържа-

телно обособени блока (фиг. 1).  
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Фиг. 1. Модел за изследване на организационния климат  

във формированията/структурите на въоръжените сили 

на Република България 

СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ  

КЛИМАТ 

(медиаторни променливи) 
 

Взаимоотношения с колегите 

Доверие в непосредствения  

командир/началник 

Възприета ефективност на формированието/ 

структурата 

Мотиви за кариерно развитие  

във въоръжените сили 

Конфликт „работа – семейство“ 

ОСТАВАНЕ  

НА РАБОТА 

(зависими променливи) 

 

Удовлетвореност  

от работата 

Привързаност  

към организацията 

 

НАПУСКАНЕ  

НА РАБОТА 

(зависима променлива) 

 

Намерение за напускане 

на организацията  

Среда на 

организационен 

климат 

Среда на 

организационен 

климат 

Среда на 

организационен 

климат 

Среда на 

организационен 

климат 

МЕДИАТОРИ ПОЛИТИКИ  

НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

(независими променливи) 

 

Модел за кариерно развитие  

Социална политика  

Организационна  

справедливост 

Равни възможности  

за професионална реализация 

на половете 

Равни възможности  

за професионална реализация  

на етносите 

Работен стрес 

МОДЕРАТОРИ 

ОБРАЗ НА ВОЕННАТА ИНСТИТУЦИЯ 

(модераторни променливи) 
 

Възприятие за социален статус на професията 

Усещане за сигурност и предвидимост  

на работата 

Усещане за работа в престижна институция 
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Първият блок променливи (изходни или независими променли-

ви), който условно е наименуван „Политики на организацията“, включва 

практиките и дефинираните насоки за дейност на организацията в след-

ните области – социална политика, модел за кариерно развитие, равни 

възможности за професионална реализация на половете, равни възмож-

ности за професионална реализация на етносите, справедливост при при-

лагане на процедурите и разпределяне на наградите (организационна 

справедливост). Допуска се, че към този блок се включват и негативните 

преживявания, произтичащи от същността, условията и спецификите на 

труд в организацията (работен стрес). В климата, формиран от тези про-

менливи, индивидът попада при постъпването си в организацията – те са 

обективно зададени и е почти невъзможно да бъдат контролирани от 

него поне през първите години след назначаването му. 

Вторият блок – „Социалнопсихологически климат“ (медиатор), 

се състои от променливи, които в голяма степен се асоциират с психок-

лимата на организацията. Взаимоотношенията по хоризонтала (взаимо-

отношения с колегите) и по вертикала (доверие в непосредствения ко-

мандир/началник) формират неговото ядро, защото представляват не-

посредствената социалнопсихологическа среда, в която функционира 

индивидът в организацията. Променливата „възприета ефективност на 

формированието/структурата“ отразява субективната оценка на инди-

вида за ефективността и качеството на извършваната дейност в органи-

зацията. Същевременно тя допълва информацията от предходните две 

променливи, защото в известна степен се разглежда като сумарен ре-

зултат от тяхното взаимодействие. Мотивите за кариерно развитие 

представляват индивидуално личностна променлива, за която се допуска, 

че интерферира с психоклимата на организацията. Конфликтът „работа – 

семейство“ допълва емоционалната картина, дефинирана от организаци-

онния климат, поради факта, че показва наличието или отсъствието на 

баланс с другата централна област от живота на индивида – семейството. 

Третият блок променливи е свързан с образа на военната инс-

титуция (модераторни променливи). Образът на военната институция 

представлява интегриран образ в менталността на военнослужещите, 

формиран на базата на тяхната субективна оценка за цялостното състо-
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яние и развитие на военната институция и за репутацията и поведение-

то ѝ в обществото. Тук се включват променливи като възприятия или 

нагласи за социалния статус на професията и усещането за сигурност и 

предвидимост на бъдещето, гарантирани от работата точно в тази орга-

низация, както и усещането за работа в престижна организация. Всички 

тези променливи са важни, тъй като са свързани със социалната чест на 

индивида и организацията, което ти превръща в мотивиращи или демо-

тивиращи фактори.  

Четвъртият блок включва променливи, които се дефинират ка-

то изходни или зависими – индивидът остава да работи в организацията 

или я напуска. Като косвени измерители на намерението на индивида 

да остане да работи в организацията са включени променливите „удов-

летвореност от работата“ и „привързаност към организацията“. При 

условие че индивидът им дава висока оценка, се допуска, че той ще се 

стреми да запази настоящото си работно място и ще е мотивиран да 

извършва работата си с високо качество. Декларираните ниски оценки 

са индикация, че у индивида се е формирало намерение за напускане на 

организацията, което в определен момент може да се реализира на 

практика.  

 

Структурно-динамични връзки в теоретичния модел 

за изследване на организационния климат във формированията 

и структурите на въоръжените сили на Република България 

 

Централни връзки. Дефинирани са следните централни преки 

връзки между блоковете променливи: 

А. Връзките между блока променливи „Политики на организацията“ 

с „оставане на работа“ и „намерението за напускане на организацията“.  

Б. Връзката между блоковете променливи „Политики на органи-

зацията“ и „Образ на военната институция“.  

В. Допуска се, че блокът „Социалнопсихологически климат“ из-

пълнява ролята на медиатор, т.е. в състояние е да опосредства въздейс-

твието на блока променливи „Политики на организацията“ върху „на-

мерението за напускане на организацията“. 
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Г. Допуска се, че блокът променливи „Образ на военната инсти-

туция“ е модератор, който е в състояние да модулира връзките между 

блоковете променливи „Политики на организацията“ и „Напускане на 

работа“ или „Оставане на работа“, т.е. те могат да намалят или увеличат 

връзките, но са с по-слабо въздействие от медиаторните променливи. 

Периферни връзки. Връзките, за които се допуска, че притежават 

по-нисък потенциал на ефекти, се дефинират в модела като периферни. 

Като периферни връзки се възприемат ковариацията на блоковете про-

менливи „Политики на организацията“ и „Социалнопсихологически 

климат“, преките връзки на „Социалнопсихологическия климат“ и „На-

пускане на работа“ или „Оставане на работа“ и взаимните обмени меж-

ду блоковете „Социалнопсихологически климат“ и „Образ на военната 

институция“. 

 

Потенциал за практическо приложение на модела 

по отношение на вземането на решения за подобряване 

на организационния климат 

 

Моделът разглежда блока променливи „Политики на организа-

цията“ като водещ фактор при формиране на организационния климат. 

Подобряването на политиките на организацията по отношение на за-

държането на кадри е вероятно да включва най-вече социалната поли-

тика и модела за кариерно развитие. Организационната справедливост 

при прилагане на правилата и процедурите, както и разпределянето на 

наградите в съответствие с приноса на всеки военнослужещ също се 

очаква да оказват важно влияние върху удовлетвореността от военната 

професия. Равните възможности за реализация на половете и етносите и 

минимизирането на излишните стресови източници формират допълни-

телна област за въздействие и евентуална корекция от страна на управ-

ленските нива. Осъществените подобрения в тях директно биха прово-

кирали по-позитивното възприемане на образа на военната институция 

в представите на военнослужещите, което е вероятно да доведе до по-

добър психоклимат и задържане на кадри. Предполага се също, че ме-

диаторната роля на блока променливи „Социалнопсихологически кли-
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мат“ може да има силно влияние и да балансира връзките между „По-

литики на организацията“ и „Оставане на работа“/„Напускане на рабо-

та“, но до определен момент – при нарастване негативността на базис-

ните политики и характеристики на организацията е вероятно той да 

прекрати коригиращото си въздействие. 

Като цяло моделът предполага, че организационният климат 

представлява съвкупност от множество променливи, организирани в 

различни съдържателни блокове. Всяка променлива изисква специфич-

ни интервенции за поддържане на оптимално ниво. Същевременно 

трябва да се следят основните връзки между тях и да се контролират в 

съответствие с набелязаните стратегически цели на организацията.
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Трета глава 

МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ АСПЕКТИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ 

КЛИМАТ ВЪВ ФОРМИРОВАНИЯТА И СТРУКТУРИТЕ 

НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

В съответствие с предмета и целите на изследването основният 

метод за регистриране на информацията е пряка анонимна анкета. 

Процедурата на изследване включва групово анкетиране на во-

еннослужещите в зали на формированията, определени от командирите. 

На всеки военнослужещ индивидуално е предоставена отделна анкетна 

карта. След даване на инструкцията анкетираните трябва да отговорят, 

като от съответната скала заградят цифра, която най-точно съвпада с 

мнението или позицията им.  

Като допълнителен метод за регистриране на информация бяха 

използвани групови дискусии във фокус-групи, като вниманието на рес-

пондентите беше фокусирано върху обсъждането на конкретна тема 

или въпрос. Този метод няма да бъде разгледан в настоящата методика.  

Методиката представя въпросниците, включени в анкетната кар-

та, която е оригинална разработка на изследователския екип на Инсти-

тута за перспективни изследвания на отбраната. По същество тези въп-

росници представляват методите за измерване на различните аспекти 

на организационния климат във военните формирования и структури. 

По-нататък ще бъдат описани техният произход, факторната им струк-

тура и надеждност (вътрешна консистентност) в последователност, 

следваща представянето им в теоретичния модел. 

 

Политики на организацията 

 

Ще бъдат представени методите (инструментите), посредством 

които са получени оценките на военнослужещите за основните политики 

на военната институция, а именно социална политика, модел за кариерно 

развитие, организационна справедливост, равни възможности за профе-
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сионална реализация на половете и етносите, източници на стрес.  

Изследователската хипотеза се базира на твърдението, че тези 

променливи играят значима роля за привличането и задържането на воен-

нослужещите в армията – колкото по-висока е удовлетвореността от тях, 

толкова по-слабо изразено е намерението за напускане на организацията. 

 

Модел за кариерно развитие 

 

Описание на конструкта. Моделът за кариерно развитие е разра-

ботен на базата на документи като Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България, Правилника за неговото прилагане и Докт-

рината за управление на човешките ресурси. В тях се визират начините и 

средствата за постигане на конкретен резултат по отношение на процеса 

на планиране, управление и реализиране потенциалните възможности на 

военнослужещите за развитието им чрез назначаване/заемане на длъж-

ности, изискващи равни или по-високи военни звания.
1
 

„В модела за кариерно и кадрово развитие на военнослужещите 

от въоръжените сили кариерата се определя като баланс между инте-

ресите на военнослужещите и потребностите на въоръжените сили и се 

влияе от придобитите от тях образование, професионална квалифика-

ция, умения, опит, лидерски качества, участие в мисии в чужбина и 

заемане на международни длъжности. Може да бъде дадена и друга 

постановка за кариера във въоръжените сили – това е описание на зае-

маните длъжности от приемането на военна служба до текущия момент 

или до освобождаването. За всяка заемана длъжност се описват начало-

то на нейното заемане, край и име.“
2
 

Кариерното развитие на офицерите се осъществява чрез заемане на 

длъжности в кариерни области и полета. Професионалното развитие на 

офицерските кандидати и сержантите (старшините) се реализира чрез зае-

мане на длъжности в определени професионални области в зависимост от 

професионалната им квалификация. Длъжностното развитие на войниците 

                                                           
1
 Иванов, Г. Управление на личен състав във военни формирования. София: 

Диомира, 2016. 
2
 Пак там, с. 158. 
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(матросите) е в съответствие с придобитата военна квалификация. 

По отношение на модела за кариерно развитие на военнослуже-

щите е зададен въпросът как оценявате следните елементи на модела 

за кариерно развитие, с който да се установи тяхната оценка за следни-

те елементи на модела:  

 условия за постъпване на военна служба; 

 условия за назначаване на по-високи длъжности; 

 условия за повишаване във военно звание; 

 условия за професионално военно обучение; 

 условия за квалификация; 

 условията за преминаване в запаса/резерва; 

 система за атестиране. 

Измерване на конструкта. За измерване на конструкта „модел за 

кариерно развитие“ е използвана петстепенна Ликертова скала, която съ-

държа следните варианти за отговор – много добри, добри, по-скоро доб-

ри, по-скоро не са добри, не са добри. Айтемите са представени таблично 

и всеки елемент на модела за кариерно развитие може да се оцени само с 

един отговор. Получените резултати се изчисляват и анализират чрез тех-

ните средноаритметични оценки. Всеки въпрос, съдържащ конкретен еле-

мент от модела за кариерно развитие, би могъл да се подложи на тест за 

наличие на статистически значими разлики спрямо променливи като обра-

зование, заемана длъжност, пол, възраст, месторабота и др. 

Факторна структура и вътрешна консистентност на скалата. 

Факторната структура на въпросника е представена в таблица 1. Фак-

торният анализ извлича един силен фактор, който притежава високи 

факторни тегла и обяснява 68% от вариацията на отговорите. Коефици-

ентът Алфа (α) на Кронбах е висок – α = .92, и покрива изискванията за 

надеждност на скалата. 

Характеристиките на скалата показват, че тя е пригодна за оценя-

ването на аспекти, свързани с кариерното развитие на военнослужещите. 

Високите факторни тегла и високият коефициент за вътрешна консис-

тентност са индикатори, че първоначално включените въпроси (айтеми) 

формират консистентно ядро и са адекватен инструмент за измерване на 

конструкта „модел за кариерно развитие“ във военна среда.  
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Таблица 1 

 

Коефициенти за адекватност на факторния анализ, факторна структура  

и надеждност на въпросника за оценките на военнослужещите  

на елементи от модела за кариерно развитие 

KMO & 

Bartlett's 

Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .887  

Bartlett's Test of Sphericity Approx. χ
2
  6597.889 

 df 21 

 Sig. .000 

 

 Фактор 1 

Initial Eigenvalues 4.726 

Брой фактори с Initial Eigenvalues > 1.0 1 

Общ процент обяснена вариация 68% 

Брой айтеми 7 

Алфа на Кронбах на скалата, формирана от фактора α = .92 

№ 
Удовлетвореност от елементите на модела 

за кариерно развитие 

Факторни 

тегла 

1 Условия за професионално военно обучение .88 

2 Условия за квалификация .88 

3 Условия за назначаване на по-високи длъжности .87 

4 Условия за повишаване във военно звание .87 

5 Условия за преминаване в запаса/резерва .76 

6 Система за атестиране .74 

7 Условия за постъпване на военна служба .73 

 

Описателни статистики на скалата. Описателните статистики 

на скалата са представени в таблица 2. Средната стойност, разделена на 

броя на айтемите, е 2.8, което показва, че цялостната оценка на военнос-

лужещите за модела за кариерно развитие, който е важна част от полити-

ката на организацията, не надхвърля средата на скалата за измерване. 

Заключение. Описаната седемстепенна скала включва основните 

елементи от модела за кариерно развитие на военнослужещите. Висо-

ките факторни тегла и високият коефициент за вътрешна консистент-

ност на скалата са индикатори, че тя е адекватен инструмент за измер-
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ване на конструкта „модел за кариерно развитие“ и е приложима пре-

димно във военна среда.  

 

Таблица 2  

 

Описателна статистика на скалата за кариерно развитие  

на военнослужещите 

Кариерно развитие  

на военнослужещите 
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1293 1.00 5.00 19.79 2.8 6.405 

 

Социална политика 

 

Описание на конструкта. Социалната политика на Министерство-

то на отбраната е комплекс от дейности и мерки, осъществявани от ръко-

водството, които са насочени към повишаване социалния статус на воен-

нослужещите и цивилните служители във формированията/структурите на 

въоръжените сили и Българската армия. „Социалната политика може да 

бъде отнесена към управленската политика. Тя фиксира явление, което 

освен регулация включва и съвместяване на интереси. (…) е вид общест-

вен договор, до който определени организирани партньори достигат в оп-

ределен момент. Участниците в този процес на съвместяване на интереси 

могат да бъдат политически партии, профсъюзи, обществени движения. 

Задължителен участник, който придава валидност и задължителност на 

договора, е властта чрез своите институции.“
3
 

Социалната политика е една от основните характеристики на 

всяка организация и когато е налице взаимно съвместяване на интере-

сите на ръководното ниво и персонала, нейната роля за кариерното раз-

витие и социалния статус на военнослужещите е съществена. Неудов-

летвореността от социалната политика влияе негативно върху социал-

                                                           
3
 Енциклопедичен речник по социология. БАН. София: М8М, 1996. 
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ния престиж на военнослужещите и може да се окаже важен фактор за 

напускане на организацията. 

За установяване отношението на респондентите към предлагана-

та социална политика от Министерството на отбраната на военнослу-

жещите е поставен въпросът чувствате ли се удовлетворен/а от след-

ните аспекти на социалната политика. Целта е да се идентифицира 

субективната оценка на всеки военнослужещ, основана на степента на 

съвпадане между желано и действително, между неговите очаквания и 

заложеното в нормативните документи. Потърсена е оценката за след-

ните аспекти/елементи на социалния пакет: 

 размер на изплащаните суми за дежурствата; 

 размер на квартирните пари; 

 размер на порционните пари; 

 възможности за жилищно осигуряване; 

 размер на пътните пари; 

 хранене във ведомствените столове; 

 възможности за намиране на детска градина за децата Ви; 

 разпределение на работното време; 

 осигуряване с карти за почивка; 

 цена на картите за почивка; 

 възможности за спорт; 

 качество на униформите; 

 цени на униформите. 

Накрая се изчислява оценка за обща удовлетвореност, която е 

сумарна величина от удовлетвореността от отделните аспекти и пара-

метри на предлаганите стоки, услуги и др. 

Измерване на конструкта. Отделните айтеми на конструкта 

„удовлетвореност от социалната политика“ са представени за попълва-

не в табличен вид. За всеки аспект от социалната политика може да се 

посочи само един отговор. Възможните варианти на скалата за отговор 

са три – да, отчасти, не. Отговорите се изчисляват чрез процентното им 

разпределение и се анализират (интерпретират) или само с положител-

ните, или само с отрицателните отговори. Получените резултати могат 

да се изчислят и анализират и чрез техните средноаритметични оценки. 
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Всеки въпрос, съдържащ конкретен аспект на социалната политика, би 

могъл да се подложи на тест за наличие на статистически значими раз-

лики спрямо променливи като образование, заемана длъжност, пол, 

възраст, месторабота и др. 

Факторна структура и вътрешна консистентност на скалите. 

Факторната структура на въпросника е представена в таблица 3.  

 

Таблица 3  

 

Коефициенти за адекватност на факторния анализ, факторна 

структура и надеждност на въпросника за удовлетвореността 

на военнослужещите от социалната политика на МО 

KMO & 

Bartlett's 

Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .890  

Bartlett's Test of Sphericity Approx. χ
2
  6871.863 

 df 78 

 Sig. .000 

 

 Фактор 1 

Initial Eigenvalues 5.461 

Брой фактори с Initial Eigenvalues > 1.0 1 

Общ процент обяснена вариация 42% 

Брой айтеми 13 

Алфа на Кронбах на скалата, формирана от фактора α = .88 

№ Удовлетвореност от аспектите на социалната политика 
Факторни 

тегла 

1 Размер на пътните пари .71 

2 Размер на изплащаните суми за дежурствата .70 

3 Размер на порционните пари .70 

4 Възможности за жилищно осигуряване .69 

5 Размер на квартирните пари .68 

6 Качество на униформите .66 

7 Цени на униформите .64 

8 Възможности за намиране на детска градина за децата Ви .63 

9 Осигуряване с карти за почивка .63 

10 Хранене във ведомствените столове .61 

11 Разпределение на работното време .60 

12 Възможности за спорт .59 

13 Цена на картите за почивка .57 
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Факторният анализ извлича един силен фактор, който притежава 

високи факторни тегла (над .50) и обяснява 42% от вариацията на отго-

ворите. Коефициентът Алфа на Кронбах е висок – α = .89, и покрива 

изискванията за надеждност на скалата. 

Характеристиките на скалата показват, че тя е пригодна за из-

ползване при изследвания, свързани с изучаването на удовлетвореност-

та от социалните аспекти на службата във въоръжените сили. Статис-

тическите стойности по всичките емпирични индикатори потвържда-

ват, че въпросите (айтемите) измерват напълно показателя „социална 

политика“ и са адекватни на анализа и въпросника.  

Описателни статистики на скалата. Описателните статистики 

на скалата са представени в таблица 4.  

 

Таблица 4  

 

Описателна статистика на скалата за социална политика  

на Министерството на отбраната 

Социална  

политика на МО 
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1303 1.00 3.00 20.89 1.6 5.581 

 

Средната стойност, разделена на броя на айтемите, е 1.6, което 

показва, че общата удовлетвореност на военнослужещите от аспектите 

на социалната политика, която е важна част от политиките на организа-

цията, е по-скоро ниска – доста под средните нива на оценка в скалата за 

измерване. 

Заключение. Въпросникът за измерване на показателя „соци-

ална политика“ показва, че той е надежден и приложим предимно 

във военната област. Според характеристиките на скалата и статис-

тическите стойности на отделните айтеми удовлетвореността от този 

важен елемент на политиките на организацията е по-скоро в ниските 
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регистри на скалата за оценка. Неудовлетвореността от социалната 

политика оказва негативно влияние върху социалния престиж на во-

еннослужещите и може да се окаже важен фактор за напускане на 

организацията. 

 

Организационна справедливост 

 

Описание на конструкта. Организационната справедливост е 

включена в изследването като важна детерминанта на организацион-

ния климат главно поради нейното влияние върху мотивацията на 

служителите. 

В научната литература се разграничават два типа организаци-

онна справедливост – процедурна справедливост (справедливост на 

процеса на прилагане на правилата и процедурите) и дистрибутивна 

справедливост (справедливост при разпределяне на крайните резул-

тати, като награди, блага, възнаграждения, бонуси, кариерно разви-

тие и др.).  

Процедурната справедливост е свързана с възприятията на слу-

жителите за точността и обективността на протичане на процеса по при-

лагане правилата и процедурите в организацията за постигане на набеля-

заните резултати. Критериите за точен и обективно протичащ процес 

включват последователност (процесът се прилага последователно за хора 

и време), потискане на пристрастията (оторизираните да вземат решения 

са неутрални), точност на информацията (процедурите се основават на 

валидна информация), коректност (към всички подгрупи, засегнати от 

решението), контрол (възможност засегнатите или заинтересованите да 

изразяват вижданията и аргументите си по време на процедурата), етич-

ност (процесът по прилагане на процедурата и правилата покрива стан-

дартите за етика и морал). Ако правилата за протичане на процеса са 

спазени, приложението на процедурата е справедливо.
4
  

Дистрибутивната справедливост се дефинира като оценка на 

служителите за степента, в която вложените от тях усилия се награж-

                                                           
4
 Thibaut, J. & L. Walker. Procedural justice: A psychological analysis. Hillsdale, 

NJ: Erlbaum, 1975. 
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дават подходящо в организацията. С други думи, този тип справедли-

вост измерва уместността на резултата по отношение на приноса на 

субектите.
5
 

Изследванията на дистрибутивната справедливост произтичат от 

цели, свързани с максимизирането на производителността в организа-

циите. В този контекст Левентал
6
 формулира известното нормативно 

правило за справедливост, базирано на дяловото участие на участници-

те, а именно „разпределението на възнагражденията и ресурсите да ста-

ва в съответствие с вложенията на получателите“.  

Връзка с други конструкти. Възприятията за процедурната 

справедливост са важна независима променлива на климата в орга-

низацията, тъй като са свързани с оценката на хората за степента, в 

която се ценят от техните авторитети и колектива, към който при-

надлежат.
7
 Отделните подходи приписват значимост на различни 

нейни съдържателни аспекти. Според инструменталния модел про-

цедурната справедливост е важна, тъй като гарантира, че дългосроч-

ните резултати са защитени поради наличието на равни условия. В 

релационния подход процедурната справедливост е един от ключо-

вите определящи фактори за възприемането на легитимността на ав-

торитетите и желанието им да се съобразяват с правилата и решения-

та на колектива.
8
 

Възприятията на служителите за процедурната справедливост 

отразяват също тяхното виждане и отношение към системите за взема-

не на решения на организационно ниво, общото доверие в управление-

                                                           
5
 Colquitt, J. & D. Conlon, M. Wesson et. al. Justice at the millennium: A meta-analytic 

review of 25 years of organizational justice research. – In: Journal of Applied 

Psychology, 2001, 86, pp. 425-445. 
6
 Leventhal, G. The distribution of rewards and resources in groups and organizations. – 

In: Berkowitz, L. & W. Walster (Eds.). Advances in experimental social psychology. 

New York, Academic Press, 1976, 9, pp. 94, 91-131. 
7
 Lind, E. & T. Tyler. The social psychology of procedural justice. New York: 

Plenum Press, 1988. 
8
 Tyler, T. The psychology of procedural justice: A test of the group-value 

model. – In: Journal of Personality and Social Psychology, 1989, 57, pp. 830-

838. 
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то, организационната подкрепа, която получават, и като цяло са свърза-

ни с по-висока привързаност към организацията.
9
 

Дистрибутивна справедливост се асоциира с по-висока удовлет-

вореност от работата. Тя е свързана предимно със степента, в която 

разпределението на резултата е в съответствие с целите на определена 

ситуация, като увеличаване на производителността или подобряване на 

сътрудничеството.
10

 

Чуждоезична версия на въпросника. Съдържанието на българска-

та версия на въпросника е заимстванo от Колкюит.
11

 Стремежът на авто-

ра при създаване на инструмента е да оценени всички компоненти на 

организационната справедливост, които вече са концептуализирани в по-

ранни научни разработки в областта. Целта е мярката да отразява всички 

аспекти на конструкта, така както той се обсъжда в литературата, което 

създава валидност на съдържанието и минимизира недостатъците ѝ.  

Важна особеност на метода е, че е индиректна мярка за организаци-

онна справедливост. Със зададените въпроси не се пита директно доколко 

честни са правилата и процедурите, които се прилагат в организацията, а се 

оценяват критерии за справедливост, като обективност, липса на пристрас-

тия, етичност и т.н. Колкюит
12

 оправдава избора на индиректна методика с 

два фактора. Първо, метаанализът на литературата за организационната 

справедливост показва, че косвените мерки са по-силно свързани с произ-

водствените резултати, отколкото директните мерки. Второ, косвените 

мерки предоставят повече информация, като показват кои точно критерии 

за справедливост са приложени във висока степен и кои – в ниска. 

Елементите, включени във въпросника за организационна спра-

ведливост на Колкюит, и литературният източник, от който е заимстван 

                                                           
9
 Tyler, T. & E. Lind. A relational model of authority in groups. – In: Zanna, M. 

(Ed.). Advances in experimental social psychology, San Diego, CA: Academic 

Press, 1992, 25, pp. 115-191.  
10

 Deutsch, M. Equity, equality, and need: What determines which value will be 

used as the basis for distributive justice? – In: Journal of Social Issues, 1975, 31, 

pp. 137-149. 
11

 Colquitt, J. On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation 

of a Measure. – In: Journal of Applied Psychology, 2001, 86, 3, pp. 386-400. 
12

Пак там. 
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всеки елемент, са представени в таблица 5.
13

 Важна особеност на тези 

елементи е, че могат да бъдат приспособени към специфичен контекст, 

което прави инструмента универсален и полезен за широк диапазон от 

разнообразни ситуации. 

 

Таблица 5  

 

Оригинални айтеми на въпросника за организационна  

справедливост и литературни източници, на чиято база са извлечени
14

 

№ Измерван айтем Източник, на който 

айтемът е базиран 

Процедурна справедливост 

1 Have you been able to express your views and feelings 

during those procedures? 

Thibaut & Walker (1975)
15

 

2 Have you had influence over the (outcome) arrived at by 

those procedures? 

Thibaut & Walker (1975) 

3 Have those procedures been applied consistently? Leventhal (1980)
16

 

4 Have those procedures been free of bias? Leventhal (1980) 

5 Have those procedures been based on accurate information? Leventhal (1980) 

6 Have you been able to appeal the (outcome) arrived at by 

those procedures? 

Leventhal (1980) 

7 Have those procedures upheld ethical and moral standards? Leventhal (1980) 

Дистрибутивна справедливост 

1 Does your (outcome) reflect the effort you have put into 

your work? 

Leventhal (1976)
17

 

2 Is your (outcome) appropriate for the work you have 

completed? 

Leventhal (1976) 

3 Does your (outcome) reflect what you have contributed to 

the organization? 

Leventhal (1976) 

4 Is your (outcome) justified, given your performance? Leventhal (1976) 

                                                           
13

 Пак там. 
14

 Colquitt, J. On the Dimensionality... 
15

 Thibaut, J. & L. Walker. Procedural justice... 
16

 Leventhal, G. What should be done with equity theory? New approaches to the 

study of fairness in social relationships. – In: Gergen, K., M. Greenberg, R. Willis 

(Eds.). Social exchange: Advances in theory and research, New York: Plenum 

Press, 1980, pp. 27-55. 
17

 Leventhal, G. Procedural justice... 
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Елементите на процедурната справедливост, представени в табли-

ца 5, са извлечени от наблюдения в съдебната зала, където справедливост-

та на присъдата и на процеса, довел до нея, често са независими. Тибаут и 

Уолкър
18

 усъвършенстват два критерия за процедурна справедливост: 

контрол на процесите (способността да се изразяват виждания и аргумен-

ти по време на процедура) и контрол на решението (способността да се 

влияе върху реалния резултат). Според Колкюит
19

 тези критерии получaват 

силна подкрепа в съществуващата литература
20

 и затова са включени като 

въпроси 1 и 2 в таблица 5. Останалите пет критерия (въпроси 3 – 7 в таб-

лица 5) са извлечени от изследванията на Левентал
21

 и Левентал и съавто-

ри.
22

 Тези автори прилага концепцията за процедурна справедливост в 

извънсъдебни условия, като я оценява с помощта на няколко обобщени 

процедурни правила – последователност, потискане на пристрастията, 

точност на информацията, коректност, етичност. Допуска се, че ако тези 

правила са спазени, то процедурата се смята за справедлива. 

Айтемите за дистрибутивна справедливост във въпросника на 

Колкюит
23

 (табл. 6) отразяват вижданията на Левентал
24

, резюмирани в 

правилото за дялово участие, което беше представено по-горе в текста. 

Всеки елемент представлява въпрос към респондентите за уместността 

на постигнатите резултати в различен контекст (например заплати или 

промоции в теренно проучване, награда в лабораторно проучване, сте-

пен в университетска среда) предвид техния принос.  

В цитираната статия на Колкюит
25

 се разглеждат още два вида 

справедливост – информационна и междуличностна, но те не са включени 

в изследването на организационния климат във военна среда в българско-

то изследване.  

                                                           
18

 Thibaut, J. & L. Walker. Procedural justice...  
19

 Colquitt, J. On the Dimensionality...  
20

 Lind, E. & T. Tyler, The social psychology ... 
21

 Leventhal, G. What should be... 
22

 Leventhal, G. & J. Karuza, W. Fry. Beyond fairness: A theory of allocation 

preferences. – In: Mikula, G. (Ed.) Justice and social interaction. New York: Springer-

Verlag, 1980, pp. 167-218. 
23

 Colquitt, J. On the Dimensionality...  
24

 Leventhal, G. What should be done…  
25

 Colquitt, J. On the Dimensionality...  
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Конструиране на българската версия на въпросника. Както 

може да се види от таблица 6, почти всички айтеми от оригиналния 

въпросник са преведени дословно при включването им в изследването 

на Института за перспективни изследвания за отбраната с изключение на 

 

Таблица 6  

 

Оригинални айтеми на въпросника за организационна справедливост 

(Колкюит, 2001) и начина, по който са преведени в настоящия въпросник 

№ Procedural justice Процедурна справедливост 

 The following items refer to the 

procedures used to arrive at your 

(outcome). To what extent: 

До каква степен сте съгласен/а с посочените 

твърдения относно правилата и процедурите, 

които регламентират начина на извършване 

на Вашата работа? 

1 Have you been able to express your views 

and feelings during those procedures? 

Имам свободата да изразявам своите възгледи 

по отношение на правилата и процедурите 

2 Have you had influence over the 

(outcome) arrived at by those procedures? 

...................................................................... 

Действително водят до точния резултат,  

който се предвижда 

3 Have those procedures been applied 

consistently? 

Прилагат се постоянно във времето 

4 Have those procedures been free of bias? Прилагат се безпристрастно към всички 

5 Have those procedures been based on  

accurate information? 

Базират се на точна информация за процесите 

6 Have you been able to appeal the  

(outcome) arrived at by those procedures? 

Имам свободата да обжалвам резултати, 

получени вследствие на неправилно прилагане 

на правилата и процедурите 

7 Have those procedures upheld ethical and 

moral standards? 

Базират се на етични и морални норми 

 Distributive justice Дистрибутивна справедливост 

 The following items refer to your  

(outcome). To what extent: 

До каква степен резултатите, които постигате 

в службата (признание, позиция, заплащане и 

др.) обективно отразяват: 

1 Does your (outcome) reflect the effort you 

have put into your work? 

Усилията, които сте вложил/а в работата си 

2 Is your (outcome) appropriate for the 

work you have completed? 

Качеството, с което извършвам  работата си 

3 Does your (outcome) reflect what you 

have contributed to the organization? 

Вашия принос за формированието/структурата, 

в която работите 

4 Is your (outcome) justified, given your 

performance? 

........................................................................ 

 



31 

два от тях. Айтемът за процедурна справедливост, представен под но-

мер 2, е изменен като формулировка. Оригиналният въпрос в разглеж-

даната чуждоезична статия пита как изследваното лице е в състояние да 

влияе върху резултата, който е следствие от процедурата. За целите на 

нашето изследване това изглежда нереално, тъй като се изследват пер-

цепциите на анкетираните към правила и процедури, фиксирани в нор-

мативни документи, в които резултатът е закодиран в тяхното формули-

ране. Следователно няма как субектът да влияе върху резултата от проце-

дурите и правилата, а се очаква той до го постигне след прилагането им. 

Затова айтемът е преформулиран като „правилата и процедурите (...) дейс-

твително водят до точния резултат, който се предвижда“.  

Четвъртият айтем от таблица 6 за дистрибутивната справедли-

вост не е включен в настоящoто изследване. По съдържанието си този 

айтем е обобщаващ и с цел постигане на икономичност предвид голе-

мия брой въпросници, включени в изследването на Института за перс-

пективни изследвания за отбраната, беше преценено, че отстраняването 

му няма да наруши надеждността на скалата. 

Основната разлика между дефинирането на айтемите в чуждо-

езичната и българската методика е, че в първата са използвани въп-

росителни изречения, а в българския вариант – разказни. Допускане-

то е, че по този начин ще се постигне по-бързото им възприемане от 

анкетираните. Същевременно съдържанието им се запазва почти 

непроменено. Следователно въпросникът на Колкюит е съхранен поч-

ти изцяло в оригиналната си форма, като леко е адаптиран към съответ-

ния контекст и целите на изследването. 

Факторна структура и вътрешна консистентност на скалите. 

Инструкцията, зададена за оценка на процедурната справедливост, е до 

каква степен сте съгласен/а с посочените твърдения относно правила-

та и процедурите, които регламентират начина на извършване на Ва-

шата работа? Скалата, по която се определя оценката, е типичната пет-

степенна Ликертова скала за съгласие – напълно съгласен/а, по-скоро 

съгласен/а, неутрален/а, по-скоро несъгласен/а, напълно несъгласен/а. 

Инструкцията за оценка на дистрибутивната справедливост е 

формулирана по следния начин: до каква степен резултатите, които 
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постигате в службата (признание, позиция, заплащане и др.), обек-

тивно отразяват... Скалата за ранжиране отново е петстепенна – на-

пълно, по-скоро да, средно, по-скоро не, изобщо.  

В таблица 7 са дадени психометричните характеристики на бъл-

гарската версия на въпросника, получени при прилагането му върху 

представителната извадка от български военнослужещи. Коефициенти-

те KMO and Bartlett's Test показват, че прилагането на факторния ана-

лиз е адекватно. 

 

Таблица 7 

 

Коефициенти за адекватност на факторния анализ, факторна структура  

и надеждност на въпросника за организационна справедливост 

KMO & 

Bartlett's 

Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .863  

Bartlett's Test of Sphericity Approx. χ
2
  8109.099 

 df 45 

 Sig. .000 

 

 Фактор 1 Фактор 2 

Initial Eigenvalues 4.889 1.530 

Брой фактори с Initial Eigenvalues > 1.0 2  

Обяснена вариация от ротираните фактори 49% 15% 

Общ процент обяснена вариация 64% 

Брой айтеми 7 3 

Алфа на Кронбах на скалите, формирана от двата фактора α = .87 α = .87 

№ Процедурна справедливост Факторни тегла 

1 Базират се на точна информация за процесите .82  

2 Прилагат се безпристрастно към всички .79  

3 Прилагат се постоянно във времето .74  

4 Действително водят до точния резултат, който се предвижда .72  

5 Имам свободата да изразявам своите възгледи  

по отношение на правилата и процедурите 
.69  

6 Имам свободата да обжалвам резултати, получени вслед-

ствие на неправилно прилагане на правилата  

и процедурите 

.68  

7 Базират се на етични и морални норми .67  

 Дистрибутивна справедливост  

8 Вашият принос за формированието/структурата,  

в която работите 
 .90 

9 Качеството, с което извършвам работата си  .89 

10 Усилията, които сте вложил/а в работата си  .81 
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Резултатите от факторния анализ при прилагането на варимакс ро-

тация екстрахират изключително чиста факторна структура от два факто-

ра. Първият фактор обяснява 49% от вариацията на отговорите, а вторият – 

15%. Общият процент обяснена вариация е 64%. Всички първични фак-

торни тегла на айтемите са много високи (по-високи от .60), като не съ-

ществува нито един айтем с вторично факторно тегло, по-високо от .30. 

Коефициентите за надеждност и на двете скали са много високи (съответ-

но α = .87). Описаните метрични характеристики на въпросника очертават 

успешна негова начална адаптация в българската военна среда. 

Описателни статистики и интеркорелации между скалите. Опи-

сателните статистики на скалите за процедурна и дистрибутивна спра-

ведливост са представени в таблица 8. Средната стойност, разделена на 

броя айтеми, показва, че дистрибутивната справедливост притежава по-

висока средна стойност от процедурната, но и двете попадат в граница-

та на неутралната средна стойност. 

 

Таблица 8  

 

Описателни статистики на скалите за процедурна и дистрибутивна  

справедливост 
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Процедурна  

справедливост 
1534 7.00 35.00 22.96 3.28 5.59 

Дистрибутивна 

справедливост 
1635 3.00 15.00 10.61 3.54 2.62 

 

Интеркорелацията между двете скали, изчислена чрез коефици-

ента на Пирсън е r = .48, р = .000 (n = 1523). Умереният коефициент на 

корелация показва, че двете скали не са напълно независими. Колкю-

ит
26

 посочва, че много изследователи откриват изключително високи 

                                                           
26

 Colquitt, J. & D. Conlon, M. Wesson et. al. Justice at the millennium...  
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взаимовръзки между двата конструкта на нива r =.72
27

 и r =.74
28

. Висо-

ките корелационни коефициенти дават основание на някои изследова-

тели да разглеждат двата вида справедливост от еднофакторна гледна 

точка. Кропанзано и Амброз
29

 обясняват факта с наблюдението, че 

оценките за процедурната справедливост се основават в голяма степен 

на постигнатите резултати и едно събитие може да се разглежда като 

процес в един контекст и резултат в друг. 

Получената интеркорелация в българската извадка от военнос-

лужещи е доказателство за съдържателното разграничение на двата 

конструкта. 

Заключение. Въпросникът за организационна справедливост на 

Колкюит е успешно апробиран в структурите и формированията на въо-

ръжените сили на Република България. Българската версия успешно раз-

граничава и потвърждава съдържателното разделение на двата типа 

справедливост. Въпросникът показва отлична факторна структура и кое-

фициенти за вътрешна консистентност, които го правят подходящ при 

използването му за научни и практически цели във военна среда. 

 

Равни възможности за професионална реализация 

на половете 

 

Описание на конструкта. „Отварянето на Българската армия за же-

ните в униформа е един от същностните елементи на военната реформа. 

Като резултат от извършеното досега в това отношение може да се каже, че 

у нас военната професия загуби чисто мъжкия си характер и жените имат 

все повече възможности за професионална реализация във въоръжените 

                                                           
27

 Sweeney, P. & D. McFarlin. Workers' evaluations of the "ends" and "means": An 

examination of four models of distributive and procedural justice. Organizational 

Behavior and Human Decision Processes, 1993, 55, pp. 23-40. 
28

 Welbourne, T. & D. Balkin, L. Gomez-Mejia. Gain sharing and mutual monitoring, 

A combined agency-organizational justice interpretation. – In:Academy of 

Management Journal, 1995, 38, pp. 881-899. 
29

 Cropanzano, R. & M. Ambrose. Procedural and distributive justice are more 

similar than you think: A monistic perspective and a research agenda. – In: Greenberg, 

J. & R. Cropanzano (Eds.). Advances in organizational justice. Lexington, MA: 

New Lexington Press, 2001, pp. 119-151.  
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сили.“
30

 „В контекста на всичко това е интересно да се отбележи, че като 

процент ние стоим много добре в международната среда – България има 

най-много жени в редиците на армията в сравнение с останалите страни, 

членки на НАТО. Жените в Българската армия вече са повече от 14% от 

военнослужещите, но на тях се пада едва 1,41% от офицерския състав…“
31 

При изследването на организационния климат във формирова-

нията и структурите на въоръжените сили на Република България са 

изследвани сeксистките вярвания и нагласи на военнослужещите и тях-

ната етническа толерантност – „… въпреки че формално пречките са 

премахнати, най-трудно се променят обществената нагласа и отноше-

нието на служителите, пряко ангажирани в дейността на армията – най-

вече на мъжете, особено що се отнася до мястото на жените във висо-

ките нива на военната йерархия“
32

.  

Двете скали са адаптирани за Българската армия от Института 

за перспективни изследвания за отбраната, като за основа се използ-

ва оригинален въпросник на Военния институт за управление на 

климата, осигуряващ равни възможности във въоръжените сили на 

САЩ (U.S. Defense Equal Opportunity Management Institute – 

DEOMI)
33

. За първи път в България e извършена адаптация от екип 

                                                           
30

 Жекова, В. Жените в аpмията. – В: Pавнопоставеност на половете в полити-

ката. Бългаpският опит. София: Авангаpд Пpима, 2013, с. 306. 
31

 Пак там. 
32

 Пак там. 
33

 Defense Equal Opportunity Institute. Military Equal Opportunity Climate Survey 

(MOECS), Background Paper, retrieved from: http://www.patrick.af.mil/deomi/ 

research. [accessed on 11.03.2004]; Defense Equal Opportunity Management Institute. 

Recommended Techniques for Administering MEOCS, retrieved from: http://www. 

patrick. af.mil/deomi/research. [accessed on 23.03.2004]; Defense Equal Opportunity 

Management Institute. Talking paper on Military Equal Employment Opportunity 

Climate Survey (MEOCS-EEO), retrieved from: http://www.patrick.af.mil/deomi/ 

research. [accessed on 19.02.2004]; Defense Equal Opportunity Management Institute. 

Talking paper on Military Equal Opportunity Climate Survey – Less Intensive, Truncated 

Edition – MEOCS – LITE, retrieved from: http://www.patrick.af.mil/deomi/research. 
[accessed on 24.03.2004]; Defense Equal Opportunity Management Institute. Talking 

paper on Small Unit Equal Opportunity Climate Survey (SUOCS), retrieved from: 

http://www.patrick.af. mil/deomi/research. [accessed on 19.02.2004].  

http://www.patrick.af.mil/deomi/
http://www.patrick.af.mil/deomi/
http://www.patrick.af.mil/deomi/research
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под ръководството на капитан І ранг проф. д.с.н. Янцислав Янакиев 

през 2002 г.
34

  

Измерване на конструкта. Изследваните лица оценяват айтеми-

те на въпросника по петстепенна скала в ранга от напълно съгласен/а до 

напълно несъгласен/а.  

В таблица 9 е представено двуфакторното решение. Първият 

фактор организира айтемите, свързани с привилегированост на жените 

в армията, а вторият – с привилегированост на мъжете. Общо двата 

фактора обясняват 68% от вариацията в отговорите на анкетираните 

военнослужещи. 

 

Таблица 9  

 

Коефициенти за адекватност на факторния анализ, факторна структура  

и надеждност на въпросника за сeксистки вярвания и нагласи 

KMO & 

Bartlett's 

Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .804  

Bartlett's Test of Sphericity Approx. χ
2
  4346.64 

 df 21 

 Sig. ,000 

 

 Фактор 1 Фактор 2 

Оценки Initial Eigenvalues 3.259 1.494 

Брой фактори с Initial Eigenvalues > 1.0 2 

Обяснена вариация от ротираните фактори 47% 21% 

Общ процент обяснена вариация 68% 

Брой айтеми 5 2 

Алфа на Кронбах на скалите, формирана от двата  

фактора α = .87 α = .66 

№ Привилегированост на жените Факторни тегла 

                                                           
34

 Янакиев, Я., Е. Герганов, Г. Петков. Методика за изследване и оценка на 

климата, осигуряващ равни възможности за професионална реализация в ар-

мията. – В: Янакиев, Я. (редактор). Осигуряване на равни възможности за 

професионална реализация и недопускане на дискриминация в Българската 

армия. Асоциация на завършилите Колежа по отбраната на НАТО – България, 

2005, с. 130 – 159. 
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1 Жените военнослужещи използват своята 

женственост, за да получат специални привилегии  

в службата 

.88  

2 Жена военнослужещ от моето формирование/  

структура е вероятно да получи награда  

за определено действие дори ако не се възприема  

от колегите си като толкова квалифицирана, колкото 

повечето мъже 

.85  

3 Жените военнослужещи от състава на това  

формирование/структура не изпълняват своите  

задачи така добре, както мъжете с подобни умения 

.80  

4 По-вероятно е командирите/началниците да дават 

тежки допълнителни задачи на мъжете, отколкото  

на жените военнослужещи 

.78  

5 Службата би вървяла по-добре в напълно мъжка  

среда 
.73  

 Привилегированост на мъжете  

1 В моето формирование/структура е по-вероятно  

жените военнослужещи да бъдат пренебрегнати  

при повишаване в длъжност само защото са жени 

 .86 

2 Организацията на службата в моето формирование/ 

структура способства мъжете военнослужещи да  

получават повече облаги в сравнение с жените  

военнослужещи 

 .86 

 

Коефициентът за вътрешна консистентност Алфа на Кронбах 

на първия фактор – „привилегированост на жените“, е висок – α = 

.87, и покрива изискванията за надеждност, но коефициентът на 

втория фактор – „привилегированост на мъжете“, е α = .66 и показ-

ва, че скалата се нуждае от по-нататъшно доразработване. Необхо-

димо е да се установи на какво се дължи по-ниската надеждност на 

скалата в българската социокултурна среда в сравнение с оригинал-

ната. 

Описателни статистики. Средноаритметичните стойности за 

всяко твърдение са представени в таблица 10. Данните са ранжирани 

според получените оценки в изследването от 2017 г. 
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Таблица 10  

 

Средни стойности на отговорите на изследваните лица на въпросите 

за измерване степента на сексизъм във военна среда 

(скала за оценка: 1 – напълно несъгласен/а, 2 – по-скоро несъгласен/а,  

3 – нито съгласен/а, нито несъгласен/а, 4 – по-скоро съгласен/а,  

5 – напълно съгласен/а) 

Твърдения 2015 г. 2017 г. 

Не ме безпокои идеята да имам началник/командир от противоположния 

пол 
3.79 3.76 

По-вероятно е командирите/началниците да дават тежки допълнителни 

задачи на мъжете, отколкото на жените военнослужещи 
3.63 3.71 

Службата би вървяла по-добре в напълно мъжка среда 3.23 3.31 

Жените военнослужещи използват своята женственост, за да получат 

специални привилегии в службата 
3.22 3.20 

Жени военнослужещи от състава на това формирование/структура не 

изпълняват своите задачи така добре, както мъже с подобни умения 
3.01 2.98 

Жена военнослужещ от моето формирование/структура е вероятно да 

получи награда за определено действие дори ако тя не се възприема от 

колегите си като толкова квалифицирана, колкото повечето мъже 

3.03 2.98 

В моето формирование/структура е по-вероятно жените военнослужещи 

да бъдат пренебрегнати при повишаване в длъжност само защото са жени 
2.15 2.25 

Организацията на службата в моето формирование/структура способства 

мъжете да получават повече облаги в сравнение с жените военнослужещи 
1.91 2.14 

 

Описателните статистики на скалите са представени в таблица 11.  

 

Таблица 11  

 

Описателна статистика на скалата за сексизъм във военна среда 
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Привилегированост 

на жените 
1642 5.00 25.00 16.19 3.20 5.11 

Привилегированост 

на мъжете 
1646 2.00 10.00 4.39 2.20 1.84 
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Средната стойност, разделена на броя айтеми за фактора „при-

вилегированост на жените“, е 3.20, което показва, че привилегирова-

ността на жените в армията е в умерени нормални граници, докато при-

вилегироваността на мъжете в армията директно се отрича. 

 

Равни възможности за професионална реализация 

на етносите 

 

Описание на конструкта. Етническата толерантност е термин, с 

който се обозначават търпимостта и приемането на социалните, кул-

турните, историческите, сексуалните или религиозните различия меж-

ду субекти от отделни етноси. Толерантността включва и морална 

стойност, която предполага пълното зачитане на другите, техните 

идеи, практики, убеждения, независимо доколко са различни от наши-

те. Толерантността се разглежда като основна ценност за хармонично 

мирно съжителстване и добри отношения между хора с различни кул-

тури, вероизповедания, раси и начин на живот. 

Нетолерантността от своя страна произтича от разбирането, че 

собствената група, системата от ценности, жизнената философия и по-

ведение превъзхождат тези на другите хора. Това разбиране може да 

доведе до цял диапазон от последствия – от недостиг на любезност или 

игнориране на другите до конструиране на сегрегационни социални 

системи и насилие.
35

  

Скалата за етническа толерантност също е разработка на Воен-

ния институт за управление на климата, осигуряващ равни възможнос-

ти във въоръжените сили на САЩ. 

Измерване на конструкта. Изследваните лица оценяват айтеми-

те по петстепенна скала в ранга от напълно съгласен/а до напълно не-

съгласен/а.  

В таблица 12 е представена факторната структура на скалата. Тя 

се състои от 4 айтема и обяснява 50% от вариацията в отговорите на 

военнослужещите.  

                                                           
35

 Иванов, И. Образование и толерантност. www.ethnotolerance.org/biblioteka/ 

Obrazovanie/Obrazovanie_i_tolerantnost.doc 

http://www.ethnotolerance.org/biblioteka/
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Таблица 12  

 

Коефициенти за адекватност на факторния анализ, факторна структура  

и надеждност на въпросника за етническа толерантност 

KMO & 

Bartlett's 

Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .645  

Bartlett's Test of Sphericity Approx. 

χ
2
  

1064.455 

 df 6 

 Sig. .000 

 

 Фактор 1 

Оценки Initial Eigenvalues 1.993 

Брой фактори с Initial Eigenvalues > 1.0 1 

Общ процент обяснена вариация 50% 

Брой айтеми 4 

Алфа на Кронбах на скалата, формирана от фактора α = .66 

№ Етническа нетолерантност 
Факторни 

тегла 

1*  Не ме безпокои идеята да имам командир/началник от етническа 

група, различна от моята 
.79 

2* Аз съм открит/а към развиването на близки приятелски отноше-

ния в моето формирование с човек, принадлежащ към етническа  

група, различна от моята 

.76 

3 Моето формирование/структура по-добре ще изпълнява своите 

задачи, ако всички сме от една и съща етническа група 
.71 

4  Колегите от моето формирование/структура вярват, че  

функционирането му ще се влоши, ако повече представители  

на малцинствени групи бъдат назначени в него 

.55 

Забележка. Айтемите със звездичка са реверсирани. 

 

Коефициентът за вътрешна консистентност е по-нисък от при-

емливото ниво за надеждност, поради което скалата се нуждае от по-

нататъшно разработване. 

Описателни статистики. В таблица 13 са представени средно-

аритметичните стойности на твърденията във въпросника, свързани с 

оценката на организационния климат за осигуряване равни възможнос-

ти за професионална реализация на представителите на различни етно-

си в Българската армия. 

Данните са ранжирани според получените оценки в изследване-

то от 2017 г. 
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Анализът на данните показва, че нагласите на военнослужещите 

към хората от различна от тяхната етническа и/или културна група мо-

гат да се дефинират като толерантност при запазване на различията.  

 

Таблица 13  

 

Средноаритметични стойности на отговорите на военнослужещите 

на въпроси за оценка на етническа толерантност 

(минимум = 1, максимум = 5) 

Твърдения 2015 г. 2017 г. 

Аз съм открит/а към развиване на близки приятелски  

отношения в моето формирование с човек, принадлежащ  

към етническа група, различна от моята 

3.55 3.53 

Колегите в моето формирование/структура вярват,  

че функционирането му ще се влоши, ако повече 

представители на малцинствени групи бъдат назначени в него 

2.89 3.31 

Не ме безпокои идеята да имам началник/командир  

от етническа група, различна от моята 
3.03 3.15 

Моето формирование/структура по-добре ще изпълнява  

своите задачи, ако всички сме от една и съща етническа група 
3.32 2.71 

 

Описателните статистики на скалата са представени в таблица 14.  

 

Таблица 14  

 

Описателна статистика на скалата за етническа нетолерантност  

във военна среда 

Етническа 

нетолерантност 
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1631 4.00 20.00 12.66 3.17 3.53 

 

Средната стойност, разделена на броя на айтемите, е 3.17, което 

показва, че етническата нетолерантност на военнослужещите в Българ-

ската армия е умерена, т.е. покрива средната степен на скалата. 
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Заключение. Обобщените резултати от получените средни арит-

метични за половата и етническата неравнопоставеност са индикатор, 

че не може да се говори за форми на дискриминация на полова или ет-

ническа основа във формированията и структурите на въоръжените 

сили на Република България.  

 

Работен стрес 

 

Описание на конструкта. Широко възприета дефиниция на 

стреса е „състояние, в което хомеостазата на организма е реално заст-

рашена или е субективно възприемана да бъде такава“
36

. Стресът се 

появява предимно в ситуации, когато фактори (стресори) от външната 

или вътрешната среда въздействат с висока честота, интензивност или 

продължителност върху индивида и нарушават установения му ритъм 

или баланс на живот. 

Работната среда е мултифакторен аспект на живота на хората и 

един от основните източници на стрес. Интензивното работно натовар-

ване, монотонната работа, неясните очаквания от трудовото изпълне-

ние и рискът на работното място са примери за част от множеството 

психосоциални фактори, които могат да превишават способностите 

(физически, психически, социални и др.) на индивидите да се справят с 

тях и да предизвикат стрес.
37

 Други потенциални стресови фактори на 

работното място с последствия за отделната личност са лоши условия 

на труд, липса на материали и ресурси за изпълнението на задачите, 

конфликти, непосилни срокове, изисквания за свръхусилия на ментал-

ните или физическите параметри на човек, двусмисленост при задаване 

на инструкции за изпълнение на дадена задача и др.  

Връзка с други конструкти. Изследванията установяват, че ин-

дивидите, които са подложени на стресори в работната среда и оце-

няват себе си като непритежаващи достатъчно ресурси да се справят 
                                                           
36

 Chrousos, G. Stress and Disorders of the Stress System. – In: Nature Reviews 

Endocrinology, 2009, 5, pp. 374-381, http://dx.doi.org/10.1038/nrendo.2009.106 
37

 European Agency for Safety and Health at Work. Practical Advice for Workers 

on Tackling Work-Related Stress and Its Causes. Facts 31, Bilbao, Spain: OSHA, 

2002, http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/31   
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с тях, е възможно да преживеят силни стресови реакции, които имат 

поредица негативни ефекти върху тях самите и организацията като 

цяло. На индивидуално ниво стресът може да причини редица здра-

вословни проблеми
38

 или да предизвика смущения в нормалния ри-

тъм на живот
39

. От организационна гледна точка стресът може да 

доведе до ниски нива на производителност, отсъствия, текучество на 

персонала, увеличени искове за обезщетения и други .
40

 

Чуждоезична версия на въпросника. Като първооснова при кон-

струиране на българската версия на въпросник за стрес в работна среда 

са използвани формулировките на айтемите от два чуждоезични въп-

росника – „Кратък въпросник за стрес на работното място“ (Brief Job 

Stress Questionnaire – BJSQ (английска версия)) и скалата за ролеви 

конфликт на Ризо и съавтори
41

.  

„Краткият въпросник за стрес на работното място“ е продукт от 

проучване, проведено от японска изследователска група през 1998 г.
42

 На 

базата на нейните резултати в интернет е публикувана за свободно полз-

ване форма на този въпросник
43

, включваща 17 айтема. Именно тази вер-

сия е използвана при конструирането на настоящия инструмент (табл. 15). 

Най-често ролеви конфликт възниква, когато на фокусното лице 

му се възлагат противоречиви роли или когато очакванията, свързани с 

                                                           
38

 Doherty, N. & S. Tyson. Mental Well-Being in the Workplace: A Resource Park 

for Management, Training and Development. Sudbury: HSE Books, 1998. 
39

 Wheatley, R. Taking the Strain: A Survey of Managers and Workplace Stress. 

London, Institute of Management, 2000.    
40

 De Bruin, G. The Dimensionality of the General Work Stress Scale: A Hierarchical 

Exploratory Factor Analysiss. – In: Journal of Industrial Psychology, 2006, 32 (4), 

pp. 68-75; Skketou, A. & M. Galanakis, L. Varvogli, et. al. Validation of the Greek 

Version of the “Job Stress Measure”. – In: Psychology, 2014, 5, pp. 1527-1535, 

http://dx.doi.org/10.4236/psych.2014.513163. 
41

 Rizzo, J. & R. House, S. Lirtzman. Role conflict and ambiguity in complex 

organizations. – In: Administrative Science Quarterly, 1970, 15, pp. 150-163. 
42

 Shimomitsu, T. & T. Haratani, K. Nakamura et. al. Final development of the Brief 

Job Stress Questionnaire mainly used for assessment of the individuals. – In: Kato, 

M (Ed.) The Ministry of Labor sponsored grant for the prevention of work-related 

illness, Tokyo Medical University. Tokyo, 2000, pp. 126-64. 
43

The Brief Job Stress Questionnaire English Version. http://www.ibarakis.johas.go. 

jp/ outline /magazine/attach/150803-2.pdf 

http://www.ibarakis.johas.go/
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ролята, са несъвместими. Индикациите за наличие на ролеви конфликт 

показват дисфункционалност при изпълнение на ролята в организация-

та, чиито последици са напрежение, недоволство, безпокойство и по-

ниска производителност.
44

 Ролевият конфликт може да е предизвикан 

от обективни фактори, но може и да е само субективно възприеман. 

Скалата на Ризо и съавтори, която измерва ролевия конфликт, се състои 

от 8 айтема (табл. 15) и е широко използвана от научната общност. 

Конструиране на българската версия на въпросника. Като осно-

ва на настоящия въпросник са използвани айтеми от двата посочени 

въпросника („Кратък въпросник за стрес на работното място“ и скалата 

за ролеви конфликт на Ризо и съавтори
45

). В таблица 15 са представени 

оригиналните айтеми на английски език и преводът им на български 

език. С цел постигане на по-голяма икономичност, наложена от време-

вите ограничения при провеждането на изследването на Института за 

перспективни изследвания за отбраната на терен и съображенията за 

конструкт-валидност (съдържателна адекватност на военната среда), в 

нашата анкетна карта не е включен пълният айтемен пул на 

чуждоезичните въпросници. 

Както може да се види от таблица 15, общият брой айтеми от 

двете мерки е 25, като в българското изследване на военнослужещи са 

преведени и включени 19. 

Твърденията, за които беше преценено, че не са адекватни за во-

енната професия (I can reflect my opinions on workplace policy, I receive 

an assignment without the manpower to complete it), или се припокриваха 

с айтеми от други въпросници (This job suits me well, My job is worth 

doing), бяха отстранени. Айтемът I have to do things that should be done 

differently under different conditions не изглежда да е свързан в голяма 

степен с наличието на ролеви конфликт, затова също беше изключен. 

Естествено, представянето на всички оригинални айтеми от чуждоезич-

ните въпросници в таблица 15 дава свободата на други изследователи в 

зависимост от специфичните си цели да направят самостоятелен под-

бор на състава от твърдения в техните въпросници.    

                                                           
44

 Rizzo, J. & R. House, S. Lirtzman. Role conflict…  
45

 Пак там.  
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Таблица 15  

 

Оригинални айтеми на „Краткия въпросник за стрес на работното място“ 

и скалата за ролеви конфликт на Ризо и съавтори (английска версия)  

и преводът им в българската версия на въпросника 

№ Brief Job Stress  

Questionnaire – BJSQ 

Преведени твърдения в българската версия  

на въпросника 

1 I have an extremely large amount 

of work to do  

В службата си ежедневно имам изключително много 

работа 

2 I can't complete work in the 

required time  

Трудно успявам да завърша работата си  

в определения срок 

3 I have to work as hard as I can  Налага ми се да работя на предела на силите си 

4 I have to pay very careful 

attention  

Налага се непрекъснато да поддържам високи нива 

на концентрация в работата си 

5 My job is difficult in that it 

requires a high level of 

knowledge and technical skill  

Работата ми е трудна, защото изисква високи нива 

на знания и технически умения 

6 I need to be constantly thinking 

about work  

throughout the working day 

През по-голямата част от денонощието съм  

обсебен/a от мисълта за работата 

7 My job requires a lot  

of physical work 

Работата ми изисква много физически усилия 

8 I can work at my own pace* Аз мога да върша работата си със собствено темпо 

9 I can choose how and in what 

order to do my work  

Мога да избирам как и в какъв ред да върша  

работата си 

10 I can reflect my opinions on 

workplace policy*  

------------------------------------------------------------ 

11 My knowledge and skills are 

rarely used at work  

Често ми се налага да върша работа, в която не 

използвам знанията и уменията си 

12 There are differences of opinion 

within my department  

В моето формирование/структура често  

възникват напрежение и противоречия   

13 My department does not get along 

well with other departments 

Звеното, в което работя, е обект на недоброжела-

телно отношение от страна на останалите звена във 

формированието 

14 The atmosphere in my  

workplace is friendly  

Атмосферата на работното място е приятелска 

15 My working environment is poor 

(e.g. noise, lighting, temperature, 

ventilation)   

Работната ми среда е с лоши условия на труд  

(например шум, осветление, температура,  

вентилация) 

16 This job suits me well  ------------------------------------------------------------ 

17 My job is worth doing ------------------------------------------------------------ 
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№ Скала за ролеви конфликт  

на Ризо и съавтори 

Преведени твърдения  

в българската версия на въпросника 

1 I have to do things that should be 

done differently under different 

conditions 

------------------------------------------------------------ 

2 I receive an assignment without 

the manpower to  

complete it 

------------------------------------------------------------ 

3 I have to buck a rule or policy  

in order to carry out an  

assignment 

Налага се да нарушавам някои правила  

или процедури, за да изпълня дадена задача 

4 I work with two or more groups 

who operate quite differently 

Изпълнявам задачи с хора, които работят  

по съвсем различен начин от мен 

5 I receive incompatible requests 

from two or more people 

Получавам несъвместими инструкции  

за работа от двама или повече началници 

6 I do things that are apt to be 

accepted by one person and not 

by others 

Изпълнявам задачи, чийто резултат се оценява  

от едни хора положително, а от други –  

отрицателно 

7 I receive an assignment without 

adequate resources and materials 

to execute it 

Получавам задача, без да разполагам  

с необходимите ресурси и материали,  

за да я изпълня 

8 I work on unnecessary things В ежедневната си работа съм ангажиран/а  

повече с неспецифични за професията  

ми дейности 

* Айтемите, за които не е представена формулировка на български език, не са 

включени в изследването. 

 

Факторна структура и вътрешна консистентност на скалата. 

Оценъчната скала, по която се оценяват айтемите, е петстепенна – на-

пълно съгласен/а, по-скоро съгласен/а, неутрален/а, по-скоро несъгла-

сен/а, напълно несъгласен/а. Инструкцията е в каква степен всяко от 

изброените твърдения характеризира Вашата работа. 

В таблица 16 са представени коефициентите за адекватност на 

факторния анализ, факторната структура и вътрешната надеждност на 

въпросника за източниците на стрес в работната среда на военнослуже-

щите. Коефициентите KMO and Bartlett's Test показват, че факторният 

анализ е адекватен и може да бъде използван. След прилагането на ня-

колко първоначални предварителни факторни анализа с варимакс ротация 

е постигнато чисто факторно решение, което удовлетворява поредица 
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Таблица 16  

 

Коефициенти за адекватност на факторния анализ, факторна структура  

и надеждност на въпросника за стресори в работната среда  

на военнослужещите 

KMO & 

Bartlett's 

Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .879  

Bartlett's Test of Sphericity Approx. χ
2
  6766.103 

 df 91 

 Sig. .000 

 

 Фактор 1 Фактор 2 

Оценки Initial Eigenvalues 4.690 2.403 

Брой фактори с Initial Eigenvalues > 1,0 2  

Обяснена вариация от ротираните фактори 32% 19% 

Общ процент обяснена вариация 51% 

Брой айтеми 9 5 

Алфа на Кронбах на скалите, формирана от факторите α = .87 α = .77 

№ Ролеви конфликт Факторни тегла 

1 Получавам несъвместими инструкции за работа  

от двама или повече началници 
.80  

2 В ежедневната си работа съм ангажиран/а повече  

с неспецифични за професията ми дейности 
.76  

3 Изпълнявам задачи, чийто резултат се оценява от едни 

хора положително, а от други – отрицателно  
.75  

4 Получавам задача, без да разполагам с необходимите 

ресурси и материали, за да я изпълня 
.70  

5 В моето формирование/структура често възникват  

напрежение и противоречия   
.68  

6 Звеното, в което работя, е обект на недоброжелателно отно-

шение от страна на останалите звена във формированието 
.64  

7 Налага се да нарушавам някои правила  

или процедури, за да изпълня дадена задача 
.63  

8 Често ми се налага да върша работа, в която  

не използвам знанията и уменията си  
.62  

9 Изпълнявам задачи с хора, които работят по съвсем  

различен начин от мен 
.60  

 Ролево претоварване  

1 Налага се непрекъснато да поддържам високи нива  

на концентрация в работата си 
 .80 

2 Работата ми е трудна, защото изисква високи нива  

на знания и технически умения 
 .76 

3 В службата си ежедневно имам изключително много работа  .72 

4 Налага ми се да работя на предела на силите си .30 .69 

5 През по-голямата част от денонощието съм обсебен/a  

от мисълта за работата  
 .63 
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критерии за добър въпросник. Оценките Initial Eigenvalues разгранича-

ват два фактора, чиито коефициенти надвишават 1.0. Екстрахираните 

два силни фактора обясняват съответно 32% и 19% от вариацията на 

отговорите, като общата обяснена вариация е приблизително 51%. Ай-

темите демонстрират отлични факторни тегла по първичния фактор (> 

0.6) и липса на значими факторни тегла по вторичния фактор (> 0.3).  

Първият фактор включва всички айтеми от въпросника за ролеви 

конфликт, като привлича и три айтема от „Краткия въпросник за стрес на 

работното място“ – в моето формирование/структура често възникват 

напрежение и противоречия, звеното, в което работя, е обект на недоб-

рожелателно отношение от страна на останалите звена във формиро-

ванието, често ми се налага да върша работа, в която не използвам зна-

нията и уменията си. Вероятно е тези айтеми да са разбирани от анкетира-

ните като индикация за наличие на ролеви конфликт на работното място. 

Вторият фактор обхваща пет айтема от „Краткия въпросник за 

стрес на работното място“. Съдържанието на фактора съчетава твърде-

ния, засягащи претоварването в работата, с изискването за интензивно 

прилагане на развити интелектуални умения за изпълнението ѝ.  

Скалите, формирани от двата фактора, притежават високи кое-

фициенти за вътрешна консистентност Алфа на Кронбах (> 0.7) и могат 

да се приемат за надеждни (фактор 1 – α = .87, фактор 2 – α = .77).  

Разглежданото факторно решение изключва пет айтема от пър-

воначално заложената матрица при тестирането – трудно успявам да 

завърша работата си в определения срок, работата ми изисква много 

физически усилия, мога да избирам как и в какъв ред да върша работа-

та си, атмосферата на работното място е приятелска, работната 

ми среда е с лоши условия на труд (например шум, осветление, темпе-

ратура, вентилация).  

При избора на факторно решение в нашия случай беше търсена 

неговата чистота, но изследователи, които се интересуват от други кри-

терии, могат да използват и отстранените айтеми. Единственият айтем, 

който не е приложим във военна среда, е мога да избирам как и в какъв 

ред да върша работата си. 
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Описателни статистики и интеркорелации между скалите. Ин-

теркорелацията, изчислена чрез коефициента на Пирсън, е r = .24, р = 

.000 (n = 1420). Слабият коефициент на корелация показва, че двете 

скали са независими и измерват съдържателно различни видове стресо-

ри в работната среда на военнослужещите. 

Описателните статистики на скалите са представени в таблица 17. 

 

Таблица 17  

 

Описателни статистики на скалите за стресори в работната среда 

на военнослужещите 
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Ролеви конфликт 1441 9.00 45.00 26.52 2.95 7.40 

Ролево претоварване 1456 5.00 25.00 16.25 3.25 3.72 

 

Фактор 2 (ролево претоварване) притежава слабо изразена по-

висока средноаритметична стойност (разделена на броя на факторите) 

от фактор 1 (ролеви конфликт), но и двете стойности гравитират около 

неутралната линия на петстепенната измервателна скала. 

Заключение. Описаният въпросник служи като мярка за два ши-

роки кръга от стресори, които се срещат в работната среда на военнос-

лужещите. Предимството му е, че измерва тези два типа стрес чрез аб-

солютно независими фактори и е подходящ за използване като скри-

нингов инструмент за практически и научни цели.   

 

Изводи от методи за измерване 

политиките на организацията 

 

1. Методите за измерване на модела за кариерно развитие, соци-

алната политика, организационната справедливост и работния стрес 

притежават факторни структури и коефициенти за вътрешна консис-
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тентност на скалите, които напълно покриват изискванията за надежд-

ни и валидни инструменти.  

2. Скалите за привилегированост на мъжете във военна среда и 

за етническа нетолерантност не показват коефициенти на Кронбах в 

желаните нива и се нуждаят от по-нататъшно разработване. Същевре-

менно скалата за привилегированост на жените във военна среда е ус-

пешно адаптирана и може да се използва без промяна за по-нататъшни 

изследователски цели.  

 

Социалнопсихологически климат 

 

Представени са методите (инструментите), чрез които са полу-

чени оценките на военнослужещите за социалнопсихологическия кли-

мат във военните формирования и структури, а именно – взаимоотно-

шения с колегите, взаимоотношения с непосредствения началник/ко-

мандир, възприета ефективност на формированието/структурата, моти-

ви за кариерно развитие и конфликт „работа – семейство“.    

Изследователската хипотеза се базира на презумпцията, че тези 

променливи играят опосредстваща роля във връзките между блоковете 

променливи „Политики на организацията“ и „Оставане на работа“/ 

„Напускане на работа“.   

 

Взаимоотношения с колегите 

 

Описание на конструкта. Междуличностните взаимоотношения 

на работното място формират непосредствения психологически климат, 

в който протича ежедневната трудова дейност на служителите в орга-

низацията. Състоянието на тези взаимоотношения се определя както от 

специфичните личностни качества на участниците, така и от организа-

ционната култура, което налага необходимостта от проучване на връз-

ката между двата вида фактори.
46

 

                                                           
46

 Stoetzer, U. Interpersonal relationships at work: organizational working conditions 

and health. PhD thesis. Karolinska Institute, Stockholm, Sweden, 2010.  
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Формирането на организационна среда по хоризонтала, в коя-

то доминират доверието, подкрепата, колегиалността и сътрудничес-

твото
47

, е важна предпоставка за успешното функциониране на еки-

пите и качественото изпълнение на трудовата дейност. Лошите коле-

гиални отношения и честите конфликти генерират психологично 

напрежение, негативни емоции и интриги, които поглъщат енергията 

и нарушават концентрацията на служителите. Тяхната ефективност 

намалява и е възможно да възникне желание за напускане на органи-

зацията. 

Психологическият климат на колегиалност е особено важен в 

ситуации, в които рискът, уязвимостта и несигурността са на високо 

ниво и се изисква взаимозависимост.
48

 Военните екипи често работят 

в подобна силно хаотична, динамична и двусмислена среда, в която 

трябва да координират усилията си за ефективност, затова доверието, 

подкрепата и ефективното решаване на конфликтите имат особено 

значение. 

Връзка с други конструкти. Положителните междуличностни 

отношения са свързани с по-добри индивидуални и трудови резулта-

ти.
49

 В подобен благотворен релационен контекст служителите могат да 

намерят възможност да удовлетворят и своята потребност от принад-

лежност. 

Доказано е, че положителните междуличностни отношения са 

свързани с по-висока реална ефективност на екипите при наличие на 

два допълнителни фактора – високо ниво на притежавано познание от 

членовете на екипите за извършваната работата и официално планиране 

                                                           
47

 Димитров, Д. Ценностите като основен ориентир за съвременното лидерство. – 

В: Военен журнал, 2013, № 1, с. 143 – 153. 
48

 Costa, A. & R. Roe, T. Tailleau. Trust within teams: The relation with performance 

effectiveness. – In: European Journal of Work and Organizational Psychology, 

2001, 10, pp. 225-244. 
49

 Liden, R. & S. Wayne, R. Sparrowe. An examination of the mediating role of 

psychological empowerment on the relations between the job, interpersonal 

relationships, and work outcomes. – In: Journal of Applied Psychology, 2000, 85, 

pp. 407-416. 
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на задачите.
50

 Нещо повече, трудовите групи или екипи осигуряват со-

циалния контекст, в който служителите интерпретират своята органи-

зация.
51

 Съществуват доказателства, че хората, които се възприемат 

като несъответстващи на междуличностния контекст, са по-малко 

склонни да се идентифицират и ангажират с организацията и е по-

вероятно да я напуснат.
52

 В обратния случай служителите приемат де-

финиращите характеристики на организацията като свои определящи 

характеристики, т.е. идентифицират се с нея, което повлиява положи-

телно тяхната мотивация, удовлетвореност от работата, привързаност 

към организацията и т.н.
53

 

В допълнение към благоприятните психологически ползи поло-

жителните социални взаимодействия са значително свързани и с физи-

ческото здраве – подобрено функциониране на сърдечносъдовата ак-

тивност, имунната система и хормоналните модели.
54

 

Обратно, негативният психоклимат по хоризонтала е в състоя-

ние да засегне продуктивното поведение и здравето на служителите, 

което впоследствие да повлияе на организациите по различни начини – 

текучество, загуба на висококвалифицирани кадри, повече разходи за 

компенсации при болест и по-ниска печалба поради по-слаба произво-

дителност.
55

  

Чуждоезична версия на въпросника. За измерване на междулич-

ностните отношения по хоризонтала не е използвана чуждоезична вер-
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сия на въпросник. Въпреки това при съставянето на българската версия 

са взети предвид въпросниците за доверие в екипа от разработките на 

Браун и съавтори (2008)
56

 и Адамс и съавтори.
57

. 

Конструиране на българската версия на въпросника. Въпросни-

кът, предназначен да измерва взаимоотношенията на военнослужещите 

с колегите им, в настоящото изследване включва 10 твърдения, които 

оценяват възприятията им за наличие на подкрепа в непосредствената 

работна среда, компетентност на колегите, възможност за формиране 

на ефективно работещи екипи, напасване на характерите и наличие на 

конфликти в отношенията. 

Накратко ще бъдат обяснени основанията за включването на те-

зи съдържателни категории като айтеми във въпросника. 

Възприятието за социална подкрепа е най-често изследваното 

измерение на междуличностните взаимоотношения поради факта, че е 

силно свързано с психичното здраве. Социалната подкрепа се смята 

едновременно за буфер, потискащ негативните ефекти на стреса, и за 

положителен аспект на междуличностните взаимоотношения, който е в 

състояние да минимизира други негативни психосоциални фактори на 

работното място.  

Възприятието за компетентност на колегите се разглежда като 

аспект на доверието в работните групи. В най-общ вид хората се смятат 

за компетентни, ако се възприемат като притежаващи способности, уме-

ния и характеристики да отговорят на изискванията на дадена ситуа-

ция.
58

 Колкото повече резултатите на индивида са възприети като взаи-

мозависими с тези на другите, толкова повече въпросите за компетент-

ността на колегите придобиват по-голяма важност.
59
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Възприятието за възможност за формиране на ефективно ра-

ботещи екипи е оценка на резултатите от представянето на колегите в 

екипната работа по отношение на предварително зададени критерии и 

стандарти.
60

 То дава информация за ефективността на работното звено 

при организацията и изпълнението на същностните му функции в нея. 

Възприятието за напасване на характерите с колегите може да 

се дефинира като постигане напасване или съвместимост на индивида с 

групата. Доказано е, че възприеманите привлекателност и сплотеност 

на работната група са по-високи, когато членовете ѝ са по-сходни.
61

 На-

пасването на индивида с групата показва умерена положителна корела-

ция с удовлетвореността от работата и организационната привързаност 

и е отрицателно свързано с намерението за напускане. Нещо повече, в 

изследванията е документирано, че степента на сходство може да бъде 

особено важна при включването и задържането на новите членове на 

организацията.
62

 

Възприятието за конфликти на работното място е индикатор 

за съществуването на потенциални стресови фактори, които могат да 

понижат производителността. Идентифицирането на предикторите на 

конфликтите на работното място може да бъде полезно за минимизира-

нето на риска от тяхната поява. 

В таблица 18 са представени десетте айтема, предоставени в проце-

са на полевото изследване на анкетираните. Както се вижда от нея, в край-

ния вариант са формулирани седем позитивни и три негативни айтема. 

Факторна структура и вътрешна консистентност на скалата. 

Оценъчната скала, по която се оценяват айтемите, отново е класическа-

та петстепенна Ликертова скала – напълно съгласен/а, по-скоро съгла-

сен/а, неутрален/а, по-скоро несъгласен/а, напълно несъгласен/а. Зада-
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дена е следната инструкция: в каква степен всяко от твърденията 

описва Вашите отношения с колегите, с които най-често работите. 

 

Таблица 18  

 

Формулировка на айтемите във въпросника за взаимоотношения  

с колегите и съдържателните категории, които се предполага, че покриват 

№ Възприятие за: Формулировка на айтема 

1 Напасване Сработвамe се добре  

2 Подкрепа Срещам подкрепа и разбиране в трудни ситуации 

3 Компетентност  Моите колеги са компетентни в своите области 

4 Подкрепа  Моите колеги проявяват лоялност към мен, когато  

обстоятелствата го изискват 

5 Ефективност  Успяваме да приключим със задачите дори при неблагоприятно 

стечение на обстоятелствата 

6 Ефективност  Формирали сме ефективни екипи, които са постигали отлични 

резултати 

7 Напасване  Напаснали сме различията в характерите си 

8* Конфликти Отношенията ни са строго формални 

9* Конфликти Разделени сме на групички, но атмосферата е сравнително добра 

10* Конфликти  Взаимоотношенията не са добри и често възникват конфликти 

* Негативно формулирани айтеми; стойностите им се обръщат в хода на обра-

ботването на данните (реверсирани айтеми). 

 

Факторният анализ, приложен върху десетте айтема, диферен-

цира осем от тях, които тежат на един фактор. Останалите две твърде-

ния – отношенията ни са строго формални и разделени сме на групич-

ки, но атмосферата е сравнително добра, не се покриват съдържател-

но от този фактор, вследствие на което бяха отстранени. 

Психометричните характеристики на въпросника са представени 

в таблица 19. 

Значимостта на KMO and Bartlett's Test доказва, че факторният 

анализ е адекватен за прилагане върху извадката. Оценките Initial 

Eigenvalues диференцират един мощен фактор. Всички селектирани 

айтеми, включително негативният, показват високи факторни тегла по 

основния фактор. Еднофакторното решение обяснява 60% от вариация-
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та на отговорите. Коефициентът Алфа на Кронбах на скалата е много 

висок – α = .90.  

 

Таблица 19  

 

Коефициенти за адекватност на факторния анализ, факторна структура  

и коефициент за вътрешна консистентност на скалата  

за взаимоотношения с колегите 

KMO & 

Bartlett's 

Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .924  

Bartlett's Test of Sphericity Approx. 

χ
2
  

6967.02 

 df 28 

 Sig. .000 

 

 Фактор 1 

Оценки Initial Eigenvalues 4.808 

Брой фактори с Initial Eigenvalues > 1.0 1 

Общ процент обяснена вариация 60% 

Брой айтеми 8 

Алфа на Кронбах на скалата, формирана  

от фактора 
α = .90 

№ 
Положителни взаимоотношения с колегите 

Факторни 

тегла 

1 Срещам подкрепа и разбиране в трудни ситуации .84 

2 Моите колеги проявяват лоялност към мен, когато  

обстоятелствата го изискват 
.82 

3 Сработвамe се добре  .81 

4 Моите колеги са компетентни в своите области .80 

5 Формирали сме ефективни екипи, които са постигали  

отлични резултати 
.80 

6 Напаснали сме различията в характерите си .77 

7 Успяваме да приключим със задачите дори при неблагоприятно 

стечение на обстоятелствата 
.74 

8* Взаимоотношенията не са добри и често възникват  

конфликти 
.60 

* Реверсиран айтем. 

 

Описателните статистики на скалата за положителни взаимоот-

ношения с колегите са представени в таблица 20.  
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Таблица 20  

 

Описателни статистики на скалата за взаимоотношения с колегите 

Взаимоотношения  

с колегите 

Б
р

о
й
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ет
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н
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1622 8.00 40.00 33.07 4.13 5.27 

 

Съотношението между средната стойност на скалата и броя на 

айтемите показва, че взаимоотношенията с колегите във военна среда 

са оценени на високо ниво (малко над степента на скалата „по-скоро 

съгласен/а“). 

Заключение. Разработена е кратка (осемайтемна) скала, която 

включва важни съдържателни области, свързани с положителните вза-

имоотношения между колегите на работното място. Високата вътрешна 

консистентност на айтемите в скалата и чистата факторна структура я 

правят подходяща за прилагане за изследователски цели както във во-

енна среда, така и извън нея. 

 

Доверие в непосредствения командир/началник 

 

Описание на конструкта. Лидерството модерира отношенията 

по вертикала в организацията и е мощен фактор за формиране на соци-

алнопсихологическия климат в колективите и екипите. Лидерите от 

различните нива притежават правомощия да вземат решения със зна-

чими въздействия върху качеството на живот на подчинените
63

 (напри-

мер промоции, заплати, трудови възнаграждения, съкращения), което 

поставя въпроса за доверието в тях от страна на последните. Подсакоф 
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и съавтори
64

 доказват, че ефектите от поведението на лидера върху по-

ведението на последователите са косвени, а не директни, тъй като се 

опосредстват от доверието им в него. Неотдавнашно изследване съоб-

щава, че 45% от служителите заявяват, че липсата на доверие в лидерс-

твото е най-големият проблем, засягащ работата им.
65

 Майер и Гавин
66

 

посочват, че когато подчинените възприемат лидера си като ненадежден 

и незаслужаващ доверие, те отклоняват своята продуктивна енергия към 

„покриване на гърба си“ вместо към постигане на по-висока производи-

телност. Същевременно според много изследвания „доверието между 

лидери (мениджъри) и служители е главната дефинираща характеристи-

ка на най-добрите места за работа“ в света и „икономически двигател на 

всяка организация“
67

. Високото доверие в лидерските стилове на ръко-

водство води до по-голяма ефективност и производителност на органи-

зациите, по-висока ангажираност и влагане на допълнителни усилия от 

страна на подчинените, по-нисък процент на напуснали служители.  

Бърчел и Робин
68

 дефинират три фактора, които според тях изг-

раждат основата на доверието в лидера: (1) надеждност в организацията – 

доверие, което се основава на възприятията на служителите, че лидерът е 

отворен и достъпен за комуникация, че притежава компетентност да коор-

динира човешки и материални ресурси и да осъществява визията на орга-

низацията последователно; (2) уважение, базирано на поведение, прово-

киращо сътрудничество, загриженост за личните проблеми и подпомагане 
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професионалното развитие на служителите; (3) справедливост – баланси-

рано отношение към всички служители по отношение на възнаграждения-

та и разпределянето на повишенията, липса на дискриминация и фавори-

зиране при наемане на нови служители и в процеса на работа. 

В изследването на организационния климат във военните фор-

мирования и структури на Република България се изхожда от презумп-

цията, че взаимоотношенията на военнослужещите с непосредствените 

им началници/командири, т.е. с хората, с които те най-често общуват и 

чиито въздействия понасят, дават важна информация за състоянието на 

лидерството в тях.  

Връзки с други конструкти. В метаанализ, обобщаващ изследва-

нията през последните четири десетилетия, Диркс и Ферин
69

 посочват, че 

доверието в лидера показва значими връзки с поредица резултати от ин-

дивидуалното трудово изпълнение на подчинените, а именно извършва-

не на работата (r = .16), алтруистично поведение в организацията (r = 

.19), намерения за промяна на работното място (r = -40), удовлетвореност 

от работата (r = .51), привързаност към организацията (r = .49) и ангажи-

раност с решенията на лидера (r =.24). Данните са от извадки, които 

представят различни видове контексти, включващи финансови и общес-

твени институции, производствени фирми, военни звена. 

Диркс и Ферин
70

 установяват, че доверието в непосредствения 

началник (супервайзър) е по-силно свързано с променливите на конк-

ретното ниво на изпълнение на работата, докато доверието в ръководс-

твото на висшите служители е по-силно свързано с променливите на 

организационно ниво. Те констатират, че изпълнението на работата е 

свързано със значително по-високо ниво на доверие в непосредствения 

началник (r = .17), отколкото с доверието във висшето ръководство (r = 

.00). За разлика от това привързаността към организацията е свързана 

със значително по-високо ниво на доверие във висшето ръководство (r = 

.57), отколкото с доверието в непосредствения началник (r = .44). 
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 Dirks, K. & D. Ferrin. Trust in leadership: Meta-analytic findings and implications 
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628. 
70

 Пак там. 
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Чуждоезична версия на въпросника. Един широко разпростра-

нен подход за измерване на доверието в лидера е индиректен по своята 

същност.
71

 Основава се на презумпцията на Бътлър
72

, че вместо да се 

търси директна оценка на доверието към определен целеви индивид, е 

по-смислено да се измери състоянието, довело до доверие. Според ав-

тора наличните или създадените условия на доверие пораждат доверие. 

Условията на доверие включват предимно личностни качества на инди-

вида – компетентност, последователност, дискретност, справедливост, 

почтеност, лоялност, откритост, изпълнение на обещания. 

Българската версия на въпросника е създадена на базата на два 

инструмента, разработени от автори, които също използват индирект-

ния подход. Първият (разработен от Подсакоф и съавтори
73

) концепту-

ализира доверието в лидера като вяра в качествата му и лоялност към 

него. Въпросникът се състои от 6 айтема (табл. 21). Резултатите от при-

лагането му в нефтохимическа компания показват, че факторната 

структура се представя от един фактор, който в най-висока степен отго-

варя на данните. 

Останалите айтеми, включени в българската версия, са заимст-

вани от въпросника на Мак Алистър
74

, който прави разграничение 

между две форми на междуличностно доверие – доверие, основано на 

чувства, и доверие, базирано на познание. Доверие, основано на чувс-

тва, съществува, когато „емоционалните връзки, свързващи индиви-

дите, осигуряват основата за доверие“. Доверието, базирано на знания, 

използва разсъждения и твърди доказателства. Въпросникът се състои 

от 11 айтема, пет от които са предназначени за измерване на основа-

ното на чувства доверие, а 6 – за когнитивно базираното доверие 

(табл. 21). 
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Таблица 21  

 

Оригинални айтеми на въпросниците за доверие към лидера  

и преводът им в настоящия въпросник 

№ Превод в българската версия 
Trust in Leader at Work Scale  

(Podsakoff et al., 1990) 

1 Отнася се справедливо към мен 
I feel quite confident that my leader will  

always try to treat me fairly 

2 Никога не се е опитвал/a да се 

 възползва от подчинените си 

My manager would never try to gain an 

advantage by deceiving workers 

3 В постъпките си се е доказал/a като 

почтен човек  

I have complete faith in the integrity of my 

manager/supervisor 

4 Лоялен съм към него/нея I feel a strong loyalty to my leader 

5 Бих/я го подкрепил/а в критична 

ситуация 

I would support my leader in almost any  

emergency 

6 ------------------------------------------- I have a divided sense of loyalty toward my leade*  

№ Превод в българската версия Айтеми от McAllister’s Trust Scale (1995) 

7 Отношенията ни с него/нея са  

базирани на свободното споделяне 

на идеи, чувства, намерения и др. 

We have a sharing relationship.  We can both 

freely share our ideas, feelings and hopes 

8 Мога да говоря свободно с него/ 

нея за трудностите в работата ми  

I can talk freely to this individual about  

difficulties I am having at work and know  

that (s)he will want to listen 

9 Стреми се да помогне, доколкото 

може, когато съм му/ѝ споделял 

проблеми  

If I shared my problems with this person, I 

know (s)he would respond constructively  

and caringly 

10 Върши своята работа  

с професионализъм и всеотдайност 

This person approaches his/her job with  

professionalism and dedication 

11 Не се съмнявам в неговата/нейната 

компетентност 

Given this person’s track record, I see no reason 

to doubt his/her competence and  

preparation for the job 

12 Нарушава обещанията си, когато  

нещата стават наистина „напечени“* 

I can rely on this person not to make my job 

more difficult by careless work 

13 Уважаван/а е не само от подчинените 

си, но и от хората от цялото  

формирование/структура 

Most people, even those who aren’t close  

friends of this individual, trust and respect 

him/her as a coworker 

14 Склонен/а е да потъпква интересите 

на подчинените си в името  

на собствената си кариера*  

If people knew more about this individual  

and his/her background, they would be more 

concerned and monitor his/her performance 

more closely* 

15 ---------------------------------------------- We would both feel a sense of loss if one of us 
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was transferred and we could no longer work 

together 

16 ---------------------------------------------- I would have to say that we have both made 

considerable emotional investments in  

our working relationship 

17 ---------------------------------------------- Other work associates of mine who must  

interact with this individual consider him/her  

to be trustworthy 

* Айтемите са реверсирани. 

 

Мак Алистър съобщава за приемлива вътрешна надеждност на 

скалите и заключава, че анализът потвърждава предполагаемата дву-

факторна структура на въпросника. 

Разработване на българската версия на въпросника. Ориги-

налните въпроси и начинът, по който са преведени, са представени в 

таблица 21.  

Въпросникът на Подсакоф и съавтoри
75

 е включен изцяло с изк-

лючение на един айтем. Отрицателният айтем I have a divided sense of 

loyalty toward my leader преповтаря айтема I feel a strong loyalty to my 

leader, но като отрицание. По тази причина се приема, че той с нищо не 

допринася за съдържателното обогатяване на инструмента, и затова е 

отстранен. 

От въпросника на Мак Алистър
76

 са заимствани около полови-

ната айтеми. Повечето от тези, които акцентират върху афективния 

компонент на доверието, не са включени в българското изследване, 

защото се възприемат от авторите като недостатъчно адекватни за во-

енен контекст. Както се вижда от таблица 21, не всички айтеми от 

оригиналния въпросник са преведени буквално. Повечето са опросте-

ни с цел да се възприемат от изследваните бързо и еднозначно, други 

са пригодени така, че да са адекватни на военната среда. Два от айте-

мите са по-скоро прибавени към българската версия, защото са твърде 

различни от оригиналните – нарушава обещанията си, когато неща-

та стават наистина „напечени“ (rev)*, склонен/а е да потъпква ин-
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76
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тересите на подчинените си в името на собствената си кариера 

(rev)*. Смята се, че те добавят нов смислов акцент към въпросника в 

сравнение с оригиналните, като представят типични негативни пове-

дения на някои лидери. 

В заключение апробираният в настоящото изследване въпросник 

се състои от 13 твърдения, измерващи доверието и лоялността към на-

чалника/командира, с който военнослужещият комуникира най-често в 

своята ежедневна трудова дейност. Включени са твърдения, които 

изискват оценка на неговия професионализъм, надеждност при спазва-

не на поетите обещания, справедливост в постъпките му към подчине-

ните и други. 

Факторна структура и вътрешна консистентност на скалата. 

Оценъчната скала, по която се оценяват айтемите, е петстепенна – на-

пълно съгласен/а, по-скоро съгласен/а, неутрален/а, по-скоро несъгла-

сен/а, напълно несъгласен/а.  

Инструкцията към анкетираните е в каква степен всяко от изб-

роените твърдения отразява Вашето мнение за личността на непос-

редствения Ви началник и неговото поведение. 

Психометричните характеристики на въпросника са представени 

в таблица 22. Значимостта на KMO and Bartlett's Test доказва, че фак-

торният анализ е адекватен за прилагане върху дадената извадка. Оцен-

ките Initial Eigenvalues диференцират два фактора. Вторият обаче се 

представя единствено от двата негативно натоварени айтема – нару-

шава обещанията си, когато нещата стават наистина „напечени“ (rev)* 

и склонен/а е да потъпква интересите на подчинените си в името на 

собствената си кариера (rev)*. Фактор, който се състои само от нега-

тивни айтеми, се формулира в научната литература за измерването като 

методологически. Предвид факта, че айтемите, формиращи методоло-

гическия фактор, са съдържателно идентични с всички останали айте-

ми, е прието еднофакторното решение.   

Всички айтеми, включително негативните, показват високи фак-

торни тегла по основния фактор. Еднофакторното решение обяснява 

61% от вариацията на отговорите. Вътрешната надеждност на скалата е 

много висока – α = .94.  
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Таблица 22  

 

Коефициенти за адекватност на факторния анализ, факторна структура  

и коефициент за вътрешна консистентност на скалата за доверие  

в непосредствения началник/командир 

KMO & 

Bartlett's 

Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .947  

Bartlett's Test of Sphericity Approx. χ
2
  16339.44 

 df 78 

 Sig. .000 

  Фактор 1 Фактор 2 

Оценки Initial Eigenvalues 7.929 1.087 

Брой фактори с Initial Eigenvalues > 1.0 2  

Брой фактори на предпочетеното факторно решение 1 

Общ процент обяснена вариация на еднофакторното решение 61% 

Брой айтеми 13 

Алфа на Кронбах на скалата, формирана от фактора α = .94 

№ Доверие в непосредствения началник/командир 
Факторни 

тегла 

1 В постъпките си се е доказал/a като почтен човек  .88 

2 Върши своята работа с професионализъм и всеотдайност .87 

3 Не се съмнявам в неговата/нейната компетентност .86 

4 Бих го/я подкрепил/а в критична ситуация .83 

5 Стреми се да помогне, доколкото може, когато съм му/ѝ 

споделял проблеми  

.83 

6 Отнася се справедливо с мен .82 

7 Никога не е превишавал своите права спрямо подчинените си, 

определени в регламентиращите документи 

.82 

8 Мога да говоря свободно с него/нея за трудностите в работата ми  .79 

9 Уважаван/а е не само от подчинените си, но и от хората  

от други формирования/структури 

.79 

10 Лоялен съм към него/нея .77 

11 Отношенията ни с него/нея са базирани на свободното  

споделяне на идеи, чувства, намерения и др. 

.70 

12* Склонен/а е да потъпква интересите на подчинените си  

в името на собствената си кариера 

.58 

13* Нарушава обещанията си, когато нещата стават наистина 

„напечени“ 

.52 

* Реверсирани айтеми. 
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Описателните статистики на скалата за доверие в лидера са 

представени в таблица 23.  

 

Таблица 23 

 

Описателни статистики на скалата за доверие  

в непосредствения началник/командир 

Доверие  

в непосредствения 

началник/командир 

Б
р

о
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1605 13.00 65.00 51.59 3.97 10.60 

 

Средната стойност на скалата, разделена на броя на айтемите, дава 

възможност получената стойност да се съотнесе със скалата на измерване, 

при което става ясно, че доверието в непосредствения началник/командир 

е оценено на високо ниво (степен на скалата „по-скоро съгласен/а“). 

Заключение. Разработената скала е кратка, лесна за възприемане 

от анкетираните и бърза за администриране. Притежава необходимите 

психометрични параметри, за да бъде прилагана във военната среда за 

скринингови и научни цели. Описанието на оригиналните инструменти, 

от които е съставена скалата, и дилемите, през които се преминава, за 

да се достигне до крайния ѝ вариант, предоставят на читателите свобо-

дата да направят своя избор за версиите, които ще използват при ней-

ното прилагане за собствените си изследователски цели.  

 

Възприета ефективност на формированието/структурата 

 

Описание на конструкта. Възприетата ефективност на формиро-

ванието/структурата е оценката на военнослужещия за качеството, с което 

се извършва работата (например постигане на качествени продукти при 

съкратени срокове, недостиг на ресурси, голяма натовареност и т.н.). Въз 

основа на предишни изследвания на организационния контекст на анга-

жираността на служителите се установява, че възприеманата от тях орга-
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низационна ефективност е свързана с производителността, адаптивността 

и ефективността им.
77

 

Въпросникът за възприета ефективност на формированието/ 

структурата е оригинална разработка на Военния институт за управле-

ние на климата, осигуряващ равни възможности във въоръжените сили 

на САЩ
78

, и е адаптиран за Българката армия
79

.  

Измерване на конструкта. Въпросникът включва пет твърдения, 

които изследваните лица оценяват по петстепенна скала в ранга от на-

пълно съгласен/а до напълно несъгласен/а. Петте айтема формират 

компактен фактор, който обяснява 60% от вариацията в отговорите на 

анкетираните. Коефициентът Алфа на Кронбах е висок – α = .83, и на-

пълно покрива изискванията за надеждност на инструмента (табл. 24). 

 

Таблица 24 

 

Коефициенти за адекватност на факторния анализ, факторна структура  

и коефициент за вътрешна консистентност на скалата за възприета  

ефективност на формированието/структурата 

KMO & 

Bartlett's 

Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.837 

 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. χ
2
  2913.06 

 df 10 

 Sig. .000 

  Фактор 1 

 Оценки Initial Eigenvalues 2.985 

 Брой фактори с Initial Eigenvalues > 1.0 1 

 Общ процент обяснена вариация 60% 

 Брой айтеми 5 

 Алфа на Кронбах на скалата, формирана от фактора α = .83 
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№ Възприета ефективност на формированието/структурата 
Факторни  

тегла 

1 Моето формирование/структура винаги изпълнява задачите  

с високо качество 
.84 

2 Моето формирование/структура винаги извлича максимален 

резултат от наличните ресурси (например личен състав  

и материали) 

.81 

3 Когато възникне извънредна работа – например кратки  

срокове и промени в графика, моите колеги се справят 

 отлично 

.78 

4 Моето формирование/структура се представя в службата 

много по-добре в сравнение с други аналогични 
.77 

5 Обемът на работата, извършвана от моето формирование/ 

структура, е много голям 
.65 

 

Представените психометрични характеристики на въпросника го 

определят като много добър инструмент за измерване на възприетата 

ефективност на формированието/структурата. 

Описателни статистики. Средноаритметичните стойности за 

всяко твърдение са представени в таблица 25. Данните са ранжирани спо-

ред получените оценки в изследването от 2017 г. 

 

Таблица 25  

 

Средни стойности на отговорите на изследваните лица  

на въпросите за измерване на възприета ефективност  

на формированието/структурата 

Твърдения 2015 г. 2017 г. 

Когато възникне извънредна работа – например кратки срокове 

и промени в графика, моите колеги се справят отлично 
4.31 4.27 

Моето формирование/структура винаги изпълнява задачите  

с високо качество 
4.30 4.24 

Обемът на работата, извършвана от моето формирование/ 

структура е много голям 
4.17 4.15 

Моето формирование/структура винаги извлича максимален 

резултат от наличните ресурси 
4.05 4.06 

Моето формирование/структура се представя в службата много 

по-добре в сравнение с други аналогични 
3.97 3.91 
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Описателните статистики на скалата са представени в таблица 26.  

 

Таблица 26  

 

Описателни статистики на скалата за възприета  

ефективност на формированието/структурата 

Възприета  

ефективност  

на формированието/ 

структурата 
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1643 5.00 25.00 20.64 4.13 3.45 

 

Средната стойност, разделена на броя на айтемите, е 4.13, което 

показва, че възприетата ефективност на формированието/структурата, 

която е един от основните индикатори за отношението на военнослу-

жещите към организацията, е оценена на ниво по-скоро висока. 

Заключение. Скалата за възприетата ефективност на формировани-

ето/структурата притежава удовлетворителни нива за вътрешна консистен-

тност и успешно може да се използва за скринингови и научни цели във 

военна среда. 

 

Мотиви за кариерно развитие във въоръжените сили 

 

Описание на конструкта. Мотивацията е едно от ключовите поня-

тия при изследването на поведението на хората в дадена организация. В 

изследванията се акцентира върху два основни вида мотивация: външна 

мотивация – всички външни стимули (заплащане, бонуси, кариерно израс-

тване и др.), които се прилагат от организацията за мотивиране на рабо-

тещите в нея, и вътрешна мотивация – самогенериращи се фактори, които 

влияят върху конкретното поведение или насока на развитие на заетите; 

включват отговорността, свободата на действие, обхвата на използваните 

сръчности и умения, интересната и предизвикателна работа, възможнос-

тите за напредване. Процесът на използване на различни инструменти и 

подходи, чрез което се цели да се предизвика стремеж у хората да изпъл-
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няват ефективно и с желание поставените им задачи, като им се дават ос-

нования да се държат по определен начин, се определя като мотивиране.
80

 

Мотивацията може да се разглежда в три измерения: цели и 

причини, диктуващи избора на поведение на хората; мисловен процес, 

формиращ поведението; социален процес, променящ поведението на 

другите. Проблемите, свързани с мотивацията, са разгледани още от 

Фредерик Тейлър и се свеждат до следното: 1. Анализът на мотивация-

та трябва да се концентрира върху факторите, които подбуждат или 

стимулират действията на човека. 2. Най-голямо значение за мотиваци-

ята имат неудовлетворените потребности, които се превръщат в мотив 

за поведение. 3. Мотивацията е процес и засяга поведенческия избор. 

Той е цикличен, тъй като хората притежават комплекс от потребности, 

който непрекъснато се обогатява и обновява. 

Практиката показва, че ако човек се задържи твърде дълго на 

едно място, той спира да се развива. Когато това се случи, мотивацията 

за високи постижения неизбежно намалява. За някои хора работата е 

средство за професионално развитие, но други предпочитат личното 

усъвършенстване посредством изпълнение на професионалните си за-

дължения. Каквато и да е причината, индивидът е по-склонен да дава 

повече от себе си в работния процес, ако има посока и цел, които да 

следва. Израстването в йерархията е доказана мотивация за повишаване 

на ефективността на работния процес. 

Съществуват много теории за мотивацията и мотивационния 

процес, но тук ще се спрем на теориите за съдържанието, които са 

свързани с това какво обуславя дадено поведение – какви са причините 

и какви са стимулите за него. Отговорът се крие в потребностите. 

Според теорията на Е. Маслоу за йерархията на потребностите
81

 

действията на хората в организацията са мотивирани от задоволяването на 

определени вътрешни потребности, а именно: а) потребностите на хората 

влияят върху поведението им; б) потребностите са подредени според зна-

                                                           
80

 Енциклопедичен речник по социология... 
81

 Стратегическо управление на персонала чрез квалификационен коучинг. 

Кариерно развитие. Концепции, изследвания, тенденции и прогнози. Сту-

дия. КРИБ. 2015. [прегледан 03.08.2018]. http://ophrd.krib.bg/bg/wp-content/ 

uploads/ RI_Studia_Career Development_ 2015.pdf.  
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чението им; в) преминаването към следващото ниво на потребностите 

става, когато са удовлетворени тези от по-ниските нива. В зависимост от 

тези схващания Маслоу класифицира потребностите по следния начин 

(класификацията е популярна в научните среди като пирамида на Маслоу): 

 физиологически;  

 екзистенциални (безопасност и сигурност); 

 социални; 

 престиж (статус); 

 самоактуализация на личността. 

Според теорията на Фредерик Херцберг за двата фактора
82

 съ-

ществуват различни фактори, които влияят върху поведението на хора-

та и той ги разделя на две групи – външни и вътрешни. Външните фак-

тори включват сигурност на работното място, заплащане, условия на 

труд, статус, организационна политика, ниво на междуличностни от-

ношения, социални придобивки. Вътрешните фактори са свързани с 

конкретното работно място и включват постижение, признание, пре-

дизвикателства за преодоляване в работата, отговорност, растеж (нап-

редък), развитие на личността и натрупване на опит. 

Съдържателните мотивационни теории не изясняват изцяло 

защо хората избират дадено поведение, за да задоволят конкретните 

си потребности, въпреки че се приемат като фактор, който влияе вър-

ху мотивацията на потребностите. Отговор на този въпрос дават про-

цесните мотивационни теории, като теорията на очакването на Виктор 

Врум
83

. Тя е свързана с разбирането, че хората разглеждат различни 

стратегии на поведение и избират тази, чрез която ще постигнат жела-

ните резултати – увеличаване на възнагражденията, израстване в йе-

рархията, признание, споделяне на успеха, сигурност на работното 

място, насърчаване/растеж, позитивно отношение, конкурентни запла-

ти.
84

 Всички тези фактори влияят при формирането на висока вътреш-

на мотивация и играят съществена роля за задържането и кариерното 

израстване на хората в организацията. 

                                                           
82

 Стратегическо управление на персонала... 
83

 Пак там. 
84

 Пак там. 
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Другото ключово понятие е кариера – еволюция на статусите, 

ролите, отговорностите и престижа, свързани с професионалния живот 

на личността; успешно напредване в служебното развитие, при което 

последователно се преминава от един тип професионална дейност към 

друг, от една институционална позиция към друга.
85

 

Кариерното развитие е процес, който се определя от взаимо-

действието между психологически, социологически, икономически и 

физически фактори и фактори на случайността, формиращи последова-

телността на отделните длъжности, професии или кариери, с които ли-

цето се занимава през целия си живот. Кариерното развитие е основен 

елемент от развитието на човека, което обхваща целия му трудов път и 

оказва влияние върху личността като цяло. То включва концепцията на 

лицето за собственото му аз, семейния му живот, както и аспектите на 

околната и културната среда, в която живее (Етингер).
86

 

По отношение на показателя „мотиви за кариерно развитие“ в 

анкетната карта е зададен въпросът до каква степен посочените моти-

ви са важни за вас, за да развивате кариера във въоръжените сили. 

Чрез него се търси субективната оценка на военнослужещите за след-

ните мотиви за кариерно развитие:  

 предизвикателства на военната професия (риск, възможност 

да изпитате себе си в трудни ситуации, да летите, да плавате, да скачате 

с парашут); 

 интерес към военната техника, въоръжението и технологиите; 

 харесва ми конкретната специалност, по която работя; 

 размер на заплащането; 

 сигурно и гарантирано работно място; 

 искам да служа на своята родина; 

 искам да бъда лидер, да командвам и да ръководя други хора; 

 обществен престиж на военната професия; 

 възможност да ползвам служебно жилище; 

 възможност да участвам в мисии зад граница; 

 възможност за ранно пенсиониране; 

                                                           
85

 Стратегическо управление на персонала...  
86

 Пак там. 
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 възможност за по-голям годишен отпуск; 

 възможност да усъвършенствам професионалните си качества. 

Измерване на конструкта. За измерване на конструкта „мотиви за 

кариерно развитие във въоръжените сили“ е използвана петстепенната 

Ликертова скала, която съдържа варианти за отговор: много важни, по-

скоро важни, и да, и не, по-скоро не са важни, изобщо не са важни. Въпро-

сите са представени таблично и към всеки от посочените мотиви е дадена 

инструкция с възможност за избиране само на един отговор. Получените 

резултати се изчисляват и анализират чрез средноаритметичните им оцен-

ки. Всеки айтем от въпросника за мотивацията би могъл да се подложи на 

тест за наличие на статистически значими разлики спрямо променливи 

като образование, заемана длъжност, пол, възраст, месторабота и други. 

Факторна структура и вътрешна консистентност на скалите. 

В таблица 27 са представени коефициентите за адекватност на фактор-

ния анализ, факторната структура и вътрешната надеждност на въпрос-

ника за степента на важност на мотивите на военнослужещите за кари-

ерно развитие във въоръжените сили. 

Коефициентите КМО and Bartlett’s Test показват, че факторният 

анализ е адекватен и може да бъде приложен. След няколко първона-

чални предварителни факторни анализа с варимакс ротация беше пос-

тигнато чисто факторно решение, което удовлетворява поредица от 

критерии за добър въпросник. Оценките Initial Eigenvalues разгранича-

ват три фактора, чиито коефициенти надвишават 1.0. Извлечените сил-

ни фактори обясняват съответно 25%, 18% и 13% от вариацията на ро-

тираните отговори, като общата обяснена вариация е 58% от отговори-

те. Айтемите показват достатъчно добри тегла по първичния фактор, но 

някои от тях разкриват завишени факторни тегла по вторичния фактор. 

Първият фактор включва най-много айтеми от въпросника (седем), 

които са смислово обединени и формулирани под наименованието вът-

решна мотивация на военнослужещите за кариерно развитие във въоръ-

жените сили: интереса към военната техника, въоръжението и техноло-

гиите, предизвикателствата на военната професия (риск, възможност 

да изпитате себе си в трудни ситуации, да летите, да плавате, да ска-

чате с парашут), възможността да усъвършенствам професионалните  
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Таблица 27 

 

Коефициенти за адекватност на факторния анализ, факторна структура 

и надеждност на въпросника за мотиви за кариерно развитие  

във въоръжените сили 

KMO & 

Bartlett's 

Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.841 

 

 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. χ
2
  6481.637  

 df 78  

 Sig. .000  

  Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

 Initial Eigenvalues 4.389 1.986 1.169 

 Брой фактори с Initial Eigenvalues > 1.0 3   

 Обяснена вариация от ротираните фактори 25% 18% 13% 

 Общ процент обяснена вариация 58% 

 Брой айтеми 7 4 2 

 

Алфа на Кронбах на скалите, формирани от 

факторите 
α = .82 α = .71 α = .72 

№ Фактор 1 – вътрешна мотивация Факторни тегла 

1 Интересът към военната техника, въоръжението  

и технологиите 
.77  

 

2 Предизвикателствата на военната професия (риск, 

възможност да изпитате себе си в трудни ситуа-

ции, да летите, да плавате, да скачате с парашут) 

.75  

 

3 Възможността да усъвършенствам  

професионалните си качества 
.71  

 

4 Искам да служа на своята родина .69   

5 Харесва ми конкретната специалност, по която 

работя 
.61  

 

6 Общественият престиж на военната професия .60   

7 Искам да бъда лидер, да командвам  

и да ръководя други хора 
.58  

 

 Фактор 2 – външна мотивация  

8 Възможността за ползване на служебно жилище  .72  

9 Възможността за ранно пенсиониране  .72  

10 Възможността за по-голям годишен отпуск  .70  

11 Възможността за участие в мисии зад граница  .64  

 Фактор 3 – екзистенциална мотивация  

(породена от потребността за сигурност  

и безопасност) 

 

12 Размерът на заплащането   .84 

13 Сигурното и гарантирано работно място   .76 
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си качества, искам да служа на своята родина, харесва ми конкретната 

специалност, по която работя, обществения престиж на военната про-

фесия, искам да бъда лидер, да командвам и да ръководя други хора.  

Вторият фактор обхваща четири айтема от въпросника за мотивите 

за кариерно развитие, които се отнасят до външната мотивация – въз-

можността за ползване на служебно жилище, възможността за ранно 

пенсиониране, възможността за по-голям годишен отпуск, възмож-

ността за участие в мисии зад граница. Факторът обединява твърдения, 

засягащи предимно външните стимули за мотивация на военнослужещите, 

които попадат в областта на социалната политика на ведомството.  

Третият фактор съдържа останалите два айтема от въпросника, 

които се припокриват съдържателно с първото и второто ниво на пира-

мидата на Маслоу, и затова е наречен екзистенциална мотивация. Съ-

държанието на фактора съчетава твърденията размерът на заплащане-

то и сигурното и гарантирано работно място, чието наличие е необ-

ходимо за задоволяване жизненоважните потребности на личността. 

Скалите, формирани от трите фактора, са с коефициенти на вът-

решна консистентност Алфа на Кронбах, по-високи от 0.70, и могат да се 

приемат за надеждни. Скалите за надеждност на всеки фактор са със след-

ните коефициенти: фактор 1 – α = .82, фактор 2 – α = .71, фактор 3 – α = .72. 

Описателни статистики и интеркорелация на скалите. Описа-

телните статистики на скалата са представени в таблица 28.  

 

Таблица 28 

 

Описателна статистика на скалите за мотивацията за развиване 

на кариера във въоръжените сили 
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Вътрешна мотивация 1592 7.00 35.00 27.96 3.99 4.576 

Външна мотивация 1587 4.00 20.00 14.32 3.58 3.633 

Екзистенциална мотивация 1639 2.00 10.00 8.66 4.33 1.567 
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Средните стойности, разделени на броя на айтемите по трите фор-

мирани фактора, показват, че най-важни за военнослужещите са мотивите, 

формиращи фактор 3 – екзистенциалните потребности от сигурност и зап-

лащане, а с най-ниска значимост е факторът „външна мотивация“ – сти-

мулите на социалната политика на Министерството на отбраната. 

 

Таблица 29 

 

Интеркорелации на скалите между трите фактора  

за мотивацията за кариерно развитие 

 Външна мотивация Екзистенциална мотивация 

Вътрешна мотивация 

.377
**

 .305
**

 

.000 .000 

1540 1581 

Външна мотивация 

 .404
**

 

 .000 

 1576 

** р ˂ .001 

 

Интеркорелацията (табл. 29) между трите скали, изчислена чрез 

коефициента на Пирсън (r = .38, r = .31, r = .40), показва умерена коре-

лация между трите фактора, което е индикатор за тяхната относителна 

независимост.  

Заключение. Описаната дванадесетайтемна скала включва най-

важните и специфични за военната организация мотиви за кариерното 

развитие на военнослужещите. Достатъчно високата вътрешна консис-

тентност на айтемите в скалата и умерената корелация между трите 

фактора я правят подходяща за прилагане от изследователски екипи 

предимно във военна среда. 

 

Конфликт „работа – семейство“ 

 

Описание на конструкта. Конфликтът „работа – семейство“ е 

„форма на междуролеви конфликт, който настъпва, когато изисквания-

та, предявявани от работата и семейството, са несъвместими в опреде-
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лена степен“
87

. Източниците на натиск могат да се дължат на трудности 

при времевото синхронизиране на задълженията, на стресори, които 

предизвикват напрежение, или на невъзможност да се съгласуват раз-

личните поведенчески модели, изисквани от тези два контекста на ин-

дивидуалния живот.
88

 Конструкцията на конфликта между работа и 

семейство е двупосочна (работа – семейство, семейство – работа) и мо-

же да бъде асиметрична или реципрочна. Научните доказателства като 

цяло показват по-голям конфликт в посоката работа – семейство в 

сравнение с посоката семейство – работа.
89

 

Една от основните обяснителни концепции в литературата за 

конфликта „работа – семейство“ е тази на преливането. Моделът на 

преливане се основава на идеята за висока гранична пропускливост 

между различните житейски сфери. Преливането е „интраиндивиду-

ално предаване на емоции“
90

 между роли, така че емоциите, предизви-

кани от една роля, е възможно да бъдат пренесени и наблюдавани в 

другата роля. Основните изследвания са съсредоточени върху емоци-

оналното преливане, което може да бъде двупосочно – положително 

(удовлетворение, изпълнение) и/или отрицателно (изгаряне, стрес, 

напрежение).
91

  

Освен идеята, че балансирането на различни роли и генериране-

то на задоволително равновесие е трудно предизвикателство
92

, някои 

                                                           
87

 Higgins, C. & L. Duxbury. Work-family conflict: A comparison of dual-career 

and traditional-career men. – In: Journal of Organizational Behavior, 1992, 13, 

pp. 389-411. 
88

 Netemeyer, R. & R. McMurrian, J. Boles. Development and validation of work-

family conflict and family-work conflict scales. – In: Journal of Applied Psychology, 

1996, 81(4), pp. 400-410. 
89

 Aryee, S. & V. Luk, A. Leung, et. al. Role stressors, interrole conflict and well-

being: The moderating influence of spousal support and coping behaviors among 

employed parents in Hong Kong. – In: Journal of Vocational Behavior, 1999, 

54, pp. 259-278. 
90

 Westman, M. Stress and strain crossover. – In: Human Relations, 2001, 54, pp. 717-

751. 
91

 Higgins, C. & L. Duxbury. Work-family conflict… 
92

 O’Driscoll, M. & P. Brough, T. Kalliath. Work-family conflict and facilitation. – 

In: Jones, F., R. Burke, & M. Westman (Eds.). Work-life balance. A psychological 

perspective, Hove, East Sussex: Psychology Press, 2006, pp. 117-142. 



77 

изследвания показват, че множеството роли могат да имат положително 

влияние върху индивидуалното благополучие
93

 и да водят до взаимно 

обогатяване
94

. Например в изследване на Маршал и Барнет
95

 се устано-

вяват ясни доказателства, че напреженията между работата и семейст-

вото не са неизбежни сред заетите на пълно работно време. Повече от 

една четвърт от мъжете и жените съобщават, че нямат трудово-семейни 

напрежения. По-конкретно за 20% от родителите комбинирането на 

заетост и родителство не е свързано с липсата на достатъчно време и 

енергия или с наличието на тревоги за въздействието на работата им 

върху пълноценната грижа за децата.  

Браковете, при които и двамата съпрузи получават заплата, от-

читат печалбите от този факт за семейството. По-голямата част от мъ-

жете и жените декларират, че комбинирането на трудови и семейни 

роли им позволява да използват и развиват пълноценно всичките си 

таланти. Над две трети от мъжете и жените съобщават, че съчетаването 

на работа и отглеждане на деца ги прави по-добри родители. 

Връзка с други конструкти. Други изследвания показват, че 

напрежението между семейните и трудовите роли може да се превърне 

в източник на стрес
96

, който да е причина за намаляването на психоло-

                                                           
93

 Baruch, G. & R. Barnett. Role quality, multiple role involvement and psychological 

wellbeing in midlife women. – In: Journal of Personality and Social Psychology, 

1986, 51, pp. 578-585. 
94

 Grzywacz, J. & B. Bass. Work, family and mental health: Testing different models 

of work-family fit. – In: Journal of Marriage and Family, 2003, 65, pp. 248-261; 

Barnett, R. & N. Marshall, J. Singer. Job experiences over time, multiples roles, 

and women’s mental health: A longitudinal study. – In: Journal of Personality and 

Social Psychology, 1992, 62, pp. 634-644; Ruderman, M. & P. Ohlott, K. Panzer, et. 

al. Benefits of multiple roles for managerial women. – In: Academy of Management 

Journal, 2002, 45, pp. 369-386; Thoits, P. Multiples identities: Examining gender 

and marital status differences in distress. – In: American Sociological Review, 

1986, 51, pp. 1259-1272. 
95

 Marshall, N. & R. Barnett. Work–family strains and gains among twoearner 

couples. – In: Journal of Community Psychology. 1993, 21(1), pp. 64-78. 
96

 Thomas, L. & D. Ganster. Impact of family-supportive work variables on work-

family conflict and strain: A control perspective. – In: Journal of Applied Psychology, 

1995, 80, pp. 6-15. 



78 

гическото
97

 и физическото благополучие
98

. В свои обзори на литерату-

рата Kосек и Озеки
99

 констатират, че всички форми на конфликти меж-

ду работа и семейство разкриват негативни корелации с удовлетворе-

ността от работата и живота. 

В обширен метаанализ на литературата в тази област Алън, 

Хърст, Брук и Сътън
100

 установяват, че претеглените корелации на 

конфликта „работа – семейство“ в изследванията варират от r = .42 за 

синдрома на изгаряне от работата до r = -.02 за честите отсъствия от 

работа. Интерес представлява връзката с депресията, която в 11 проуч-

вания и обща извадка от 4304 лица е r = .32. Това категорично предпо-

лага, че конфликтът между професионалния и семейния живот е отри-

цателно свързан с психичното здраве. Фактът, че стойностите на конф-

ликта между работа и семейство варират в различните проучвания, 

свидетелства, че конструктът сам по себе си е сравнително устойчив. 

Скорошно проучване, което не е обхванато от цитирания метаанализ, 

установява, че както конфликтът „семейство – работа“, така и конфлик-

тът „работа – семейство“ са положително свързани с отрицателните 

настроения, безпокойството и зависимостта от психотропни вещест-

ва
101

 на фокусните лица. Освен това се констатира, че конфликтът меж-

ду работа и семейство играе роля при формирането на недоволството от 

работата и живота; свързан е с по-малко участие в организацията, пове-

че ресурси, изразходвани на работното място, повече конфликти, неяс-
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ноти, отсъствия, закъснения;
102

 води до по-високо недоволство от се-

мейния живот и партньора и влошаване на семейните роли;
103

 увелича-

ва психологическия стрес, влошава физическото здраве, предизвиква 

някои хронични здравни проблеми;
104

 влошава качеството на съня
105

 и 

хранителното поведение
106

. 

Чуждоезична версия на въпросника. Като основа на българската 

версия на въпросника е използван петайтемният вариант на Нитимауър и 

съавтори.
107

 Отговорите са ранжирани върху седемстепенна скала за съг-

ласие/несъгласие. Айтемите са формулирани като обобщено зададени 

твърдения на базата на цитираните дефиниции за конфликта „работа – 

семейство“. Като независими променливи са зададени изискванията и 

задълженията, свързани с работата, продължителността на работното 

време и трудовото напрежение, а като зависими – домашният и семейни-

ят живот, изпълнението на семейните задължения, нещата, които искам 

да правя у дома, и плановете за семейни дейности (табл. 30). 

Конструиране на българската версия на въпросника. Оригинал-

ните айтеми и преводът им на български език са представени в таблица 

30. Българската версия следва философията и съдържанието на форму-

лировките в най-общ вид, но с известни модификации. Като характе-

ристики на работата са включени продължителността на работното 

време, изискванията на работата към индивида, умората и напрежение-

то, свързани с нея, и ангажираността, която тя изисква. За изходни 

променливи са използвани проблеми в семейството ми, семеен живот, 

изпълнение на семейните задължения и грижи за децата. В крайния си 

вариант българската версия се състои от 4 айтема.  
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Таблица 30 

 

Оригинални айтеми на въпросника за конфликта „работа – семейство“ 

и преводът им в българската версия на въпросника 

Айтеми 

на английски език 

Пряк превод Модифициран превод 

The demands of my work 

interfere with my home and 

family life 

Изискванията на моята 

 работа пречат на домашния  

и семейния ми живот 

Изискванията, които моята 

работа поставя пред мен,  

често създават проблеми  

в семейството ми 

The amount of time my job 

takes up makes it difficult to 

fulfill family responsibilities 

Продължителността  

на работата ми затруднява 

изпълнението на семейните 

задължения 

Продължителността  

на работното ми време  

влияе негативно върху  

семейния ми живот 

Things I want to do at home 

do not get done because of 

the demands my job puts on 

me 

Нещата, които искам да 

правя у дома, не се извършват 

поради изискванията, които 

моята работа поставя върху 

мен 

 

 

------------------------------------ 

My job produces strain that 

makes it difficult to fulfill 

family duties 

Работата ми създава  

напрежение, което затруднява 

изпълнението на семейните 

задължения 

Натрупаното напрежение и 

умора от работа ме правят 

непълноценен/a  

в изпълнението на семейните 

ми задължения 

Due to work-related duties, I 

have to make changes to my 

plans for family activities 

Поради задълженията,  

свързани с работата, трябва 

да правя промени в плановете 

си за семейни дейности 

Ангажираността с работата 

ми не ми позволява да 

полагам необходимите  

грижи за децата 

 

Факторна структура и вътрешна консистентност на скалите. 

Инструкцията, зададена към въпросника, е следната: Ако сте семеен/a 

или имате съжителство на семейни начала с деца, моля отговорете 

на следните въпроси (…) В каква степен всяко от изброените твърде-

ния характеризира ефектите на Вашата работа върху семейството 

Ви. Използваната скала за оценка е петстепенна – напълно съгласен/а, 

по-скоро съгласен/а, неутрален/а, по-скоро несъгласен/а, напълно не-

съгласен/а. 

Факторната структура на въпросника е представена в таблица 

31.  
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Таблица 31 

 

Коефициенти за адекватност на факторния анализ, факторна структура  

и надеждност на въпросника за конфликта „работа – семейство“ 

KMO & 

Bartlett's 

Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .837  

Bartlett's Test of Sphericity Approx. χ
2
  2822.96 

 df 6 

 Sig. .000 

 

 Фактор 1  

Initial Eigenvalues 3.013  

Брой фактори с Initial Eigenvalues > 1.0 1  

Общ процент обяснена вариация 75% 

Брой айтеми 4 

Алфа на Кронбах на скалите, формирана от фактора α = .89 

№ Конфликт „работа – семейство“ 
Факторни 

тегла 

1 Изискванията, които моята работа поставя пред мен, често 

създават проблеми в семейството ми 
.90 

2 Натрупаното напрежение и умора от работа ме правят  

непълноценен/a в изпълнението на семейните ми  

задължения 

.88 

3 Ангажираността с работата ми не ми позволява да полагам 

необходимите грижи за децата 
.85 

4 Продължителността на работното ми време влияе негативно 

върху семейния ми живот 
.84 

 

Факторният анализ извлича един много силен фактор, който 

притежава много високи факторни тегла и обяснява 75% от вариа-

цията на отговорите. Коефициентът Алфа на Кронбах е много ви-

сок – α = .89. 

Психометричните характеристики на скалата показват, че тя е 

пригодна за използване за скринингови научни изследвания. 

Описателни статистики на скалата. Описателните статистики 

на скалата са представени в таблица 32.  

Средната стойност, разделена на броя на айтемите, е 2.98 и е 

приблизително равна на общата средноаритметична по скалата, което 

показва, че конфликтът „работа – семейство“ при военнослужещите е в 

умерени граници. 
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Таблица 32 

 

Описателни статистики на скалите за конфликта „работа – семейство“ 

Конфликт  

„работа – семейство“ 

Б
р

о
й

  

ан
к
ет

и
р

ан
и

 

М
и

н
и

м
у

м
 

М
ак

си
м

у
м

 

С
р

ед
н

а 

ст
о

й
н

о
ст

 

С
р

ед
н

а 

ст
о

й
н

о
ст

/ 

б
р

о
й

 а
й

те
м

и
 

С
та

н
д

ар
тн

о
 

о
тк

л
о

н
е
н

и
е
 

1235 4.00 20.00 11.93 2.98 4.39 

 

Заключение. Разработена е кратка самоописателна скала за измер-

ване на конфликта „работа – семейство“, като са използвани концептуали-

зациите в съвременната научна литература. Скалата е пригодна и за скри-

нингови научни изследвания, и за изследвания с практическа цел във во-

енната област. Изключително чистата факторна структура и високият ко-

ефициент Алфа ни дават основание да приемем, че скалата притежава 

приложимост и за изследвания извън военния организационен контекст. 

 

Изводи от методи за измерване 

на социалнопсихологическия климат 

 

1. Всички методи за измерване на променливите в раздела „Со-

циалнопсихологически климат“ показват удовлетворителни психомет-

рични характеристики и могат да бъдат използвани за по-нататъшни 

изследователски цели във и извън военна среда. 

 

Образ на военната институция 

 

Целта е да се  представи възприятието и оценката на военнослу-

жещите за мястото на военната институция в йерархичната структура на 

обществото чрез конструктите възприятие за социален статус, усещане 

за престиж на институцията и сигурност и предвидимост на работата.  

Изследователската хипотеза се базира на твърдението, че ниският 

социален статус и липсата на усещането за работа в престижна институ-

ция не допринасят за поддържането на положителен образ на военната 
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институция във възприятията на военнослужещите в настоящия момент. 

Този факт се дължи във висока степен на някои характеристики на орга-

низацията, като социална политика, модел за кариерно развитие, въз-

можности за професионална реализация, мотиви за кариерно развитие. 

Общественият образ се повлиява също от публичните комуника-

ции между институциите и обществото и адекватната/ефективната инсти-

туционална политика в областта на връзките с обществеността (пъблик 

рилейшънс – ПР). Според дефиницията на С. Кътлип, А. Сентър, Г. Брум 

„пъблик рилейшънс е управленска функция, която изгражда и поддържа 

ползотворни взаимоотношения между организацията и нейните публики, 

от които зависи нейният успех или провал“
108

. Един от съществените фак-

тори за постигане целите и задачите на организацията се явяват връзките с 

местната общественост и установяването на отворени и директни комуни-

кационни канали, чрез които да сработи ефективна система за обратна 

връзка. По този начин се създава организационна среда, в която общест-

веността би могла да подкрепи целите на организацията.
109

 

Още от най-древни времена „са известни примери, които показ-

ват, че хората използват комуникацията като средство за убеждаване, 

влияние върху вярванията и поведението на другите, често за изграж-

дане на желания от тях имидж и разрушаване на противниковия публи-

чен образ, а нерядко – за изучаване, осигуряване на благоприятно об-

ществено мнение или пък за справяне с отрицателно“
110

.  

 

Възприятие за социален статус на професията 

 

Описание на конструкта. „Социалният статус, или социалното 

положение в обществото, се определя по условията на живот и труд, по 
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задоволяването на потребностите (материални, социални и духовни), по 

социалната реализация и възможностите за социално развитие и 

т.н.“
111

. Под социален статус се разбира социалната позиция или място-

то на даден индивид или група в обществото. Той бива индивидуален и 

групов и намира своето външно проявление чрез т.нар. статусни сим-

воли, които показват принадлежност към точно определена статус гру-

па чрез специфично облекло, начин на изразяване, мимики, жестове и 

др. Оценката за социалния статус дава информация за жизнения стан-

дарт, социалната реализация и възможностите за социално развитие на 

членовете на всяка социална организация. По принцип социалният ста-

тус се измерва чрез следните индикатори: 

 материален статус – финансов, жилищен, имуществен; 

 населено място – местоживеене и месторабота; 

 жизнена стратегия – очаквания, амбиции, планове; 

 образователен статус – военно и гражданско образование; 

 професионални позиции – заемана длъжност. 

Социалният статус на военнослужещите е от съществено зна-

чение за ефективността на организацията като цяло, за мотивацията на 

нейните членове, както и за силата на принадлежност към общата ста-

тус група. Съществено влияние върху статуса оказват следните фак-

тори – „мотиви за кариерно развитие“, „взаимоотношения с колегите“, 

„доверие в командира“, „материална осигуреност“ и др. Високият со-

циален статус и високият жизнен стандарт на военнослужещите опре-

делят високия престиж на институцията, работеща в интерес на общес-

твото. В този контекст понятието е градивен елемент на обществения 

образ на военната институция.   

Измерване на конструкта. За измерване на конструкта „социален 

статус“ е зададена инструкцията как оценявате социалния статус на во-

еннослужещия от Българската армия. Въпросът е закрит и вариантите за 

отговор са предварително формулирани, като на респондента е предоста-

вена възможността да избере само един. Използваната скала за измерване 

е четиристепенна и съдържа следните варианти за отговор – много добър, 

по-скоро добър, не е много добър, изобщо не е добър. В допълнение е 
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включен и вариант за отговор не мога да преценя. Получените данни се 

изчисляват и анализират както чрез средноаритметични оценки, така и в 

процентно съотношение. Въпросът би могъл да се подложи на тест за на-

личие на статистически значими разлики спрямо променливи като образо-

вание, заемана длъжност, пол, възраст, месторабота и др. 

 

Усещане за работа в престижна институция 

 

Описание на конструкта. Високият престиж е значим елемент за 

изграждането на положителен образ на всяка институция. Престижът 

„характеризира йерархичното подреждане на професиите пред общест-

веното мнение. Той се определя от обективните характеристики на про-

фесионалната дейност, от условията на работното място, които тя пред-

лага, от особеностите на района, където се извършва, какво възнаграж-

дение може да осигури и какви възможности разкрива за развитието на 

личността“
112

. Близко по значение до престиж е понятието „имидж“, кое-

то, за разлика от първото, се свързва предимно с идеалния образ на даде-

на личност или организация сред обществеността. В това отношение 

употребата на понятието „имидж“ е придобило широка публичност и 

много често заменя понятието „престиж“. Стратегическите измерения на 

имиджа на организацията са идентичността, визията за бъдещето, мисия-

та, формулираните цели, задачи и идеали, изградените комуникационни 

стандарти, културната политика. Историческата ретроспекция по темата 

разкрива множество социални артефакти, според които още в древността 

са правени опити за изграждане на имидж на исторически личности в 

сектора за сигурност и отбрана.
113

 Като цяло имиджът е впечатлението, 

чувството, концепцията, която публиката има за дадена организация.  

Понятието „институция“ „включва определен брой хора, отно-

шенията, между които са свързани посредством норми и правила, рег-

                                                           
112

 Енциклопедичен речник по социология...  
113

 Воденичарски, С. Артефакти на Стратегическите комуникации от Шумер 

и Акад. – В: Годишник на Военна академия „Г. С. Раковски“ – факултет 

„Национална сигурност и отбрана“, Ч. 3. София: Военна академия „Г. С. 

Раковски“, 2013. 



86 

ламентиращи изпълнението на функциите, поведението и дейността на 

хората в организацията. Най-често институцията се разглежда като ор-

ганизация, имаща продължителна регулативна функция с дефинирана 

система от роли“
114

.  

Престижът на Българската армия като институция се определя от 

образователните и подоходните професионални различия, ценностите и 

организационната култура, политиката и дейността ѝ, мястото ѝ в йерар-

хичната структура на обществото. Когато става въпрос за институция, 

гарантираща отбраната и сигурността на страната, е необходимо ценнос-

тите ѝ да се споделят и от гражданското общество. Обществената подк-

репа затвърждава престижа на институцията и издига значимостта на 

военната професия в конкретния случай. В това отношение „ефективната 

работа с медиите дава възможност за получаването на обществена подк-

репа (…), а обективното медийно отразяване на всекидневното изпълне-

ние на задачите на военнослужещите определено повдига духа и морала 

на личния състав“
115

. Оценката на институционалния престиж препраща 

към косвената оценка за престижа на военната професия. Повишаването 

на обществения престиж на военната служба и укрепването на доверието 

в Българската армия като общонационална институция е една от основ-

ните задачи на публичната комуникация в сигурността и отбраната.
116

 

Липсата на усещането за работа в престижна институция би могло да се 

дължи на следните проблеми – демотивация за работа, отсъствие на при-

надлежност и привързаност към организацията, ограничени възможнос-

ти за професионално и кариерно развитие, слаба социална политика или 

недостатъчна подкрепа от страна на ръководни структури, неефективна 

институционална ПР политика, силно действие на вече формирани отри-

цателни стереотипи за военната среда, например „избягване обсъждане-

то на проблемите, като не се обръща внимание на страховете и опасения-

та (…); опити всички намерения да се реализират и всички проблеми да 
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се решават по един и същи начин, независимо от обстоятелствата (…); 

напомняне (…) за минали неуспехи и поражения“
117

 и др. 

Измерване на конструкта. За измерването на конструкта „прес-

тиж на институцията“ е зададен въпросът имате ли усещане, че рабо-

тите в престижна институция. Въпросът е закрит и възможните ва-

рианти за отговор са предварително формулирани, като на респондента 

е предоставена възможността да избере само един. Използваната скала 

за измерване е четиристепенна и съдържа следните варианти за отго-

вор – напълно, по-скоро имам, по-скоро нямам, нямам. В допълнение е 

включен и вариант за отговор не мога да преценя. Получените данни се 

изчисляват и анализират както чрез средноаритметични оценки, така и 

в процентно съотношение. Въпросът би могъл да се подложи на тест за 

наличие на статистически значими разлики спрямо променливи като 

образование, заемана длъжност, пол, възраст, месторабота и др. 

 

Усещане за сигурност и предвидимост на работата 

 

Описание на конструкта. Несигурността на работата се разглеж-

да като обща загриженост за съществуването на работата в бъдеще.
118

 

Въпреки че съществуват различия между различните дефиниции, всич-

ките имат общо разбиране, че несигурността на работата е субективно 

възприятие. Едно и също обективно събитие, например корпоративни 

промени или лошо финансово представяне, засяга различните служители 

по различен начин. Някои могат да не приемат това за заплаха, въпреки 

че могат да загубят работата си, докато други могат да смятат, че работа-

та им е уязвима, когато това не е така. Субективността произтича от не-

сигурността зао бъдещето, тъй като несигурните служители не знаят да-

ли ще останат на позицията си, или ще я загубят, и следователно биха 
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могли да са раздвоени между планирането на бъдеще в рамките на се-

гашната си компания или подготовката за търсене на работа другаде.
119

 

Въпреки субективното възприятие на несигурността съществу-

ват основания да се твърди, че работа с висока степен на сигурност е 

такава, при която индивидът е много малко вероятно да стане безрабо-

тен за дълго време. Благоприятните икономически и бизнес условия, 

високата финансова и социална осигуреност, както и индивидуалните 

знания и умения на всеки човек са фактори, определящи това състоя-

ние. В същото време сигурността и предвидимостта на службата пряко 

зависят от някои характеристики на организацията (стрес, организаци-

онна справедливост, социална политика, осигуряване на равни възмож-

ности за развитие), на чиято основа се формират нагласите за оставане 

или напускане на работата. Само допреди едно-две десетилетия воен-

нослужещите смятаха професията си за престижна най-вече заради 

възможността да служат на родината и значимата роля на армията за 

националната сигурност. Днес социалната и икономическата ситуация в 

страната задава други параметри на престижността на военната профе-

сия и тя все повече се свързва с размера на заплащането за положения 

труд и нивото на социална осигуреност на военнослужещите. Повиша-

ването на социалния статус на военнослужещите е в основата на усе-

щането за сигурност на службата. Нещо повече, то ще повлияе върху 

престижа на военната професия, а оттам и върху цялостния имидж на 

институцията в системата на социална стратификация.  

Измерване на конструкта. За измерването на конструкта „си-

гурност на работата“ е зададен въпросът до каква степен смятате, че 

службата във въоръжените сили Ви гарантира сигурност и предвиди-

мост за бъдещето. Той е закрит и възможните варианти за отговор са 

предварително формулирани, като на респондента е предоставена въз-

можността да избере само един. Използваната скала за измерване е че-

тиристепенна и съдържа следните варианти за отговор – напълно съм 

сигурен/а, по-скоро съм сигурен/а, по-скоро не съм сигурен/а, не съм 
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сигурен/а. Получените данни се изчисляват и анализират както чрез 

средноаритметични оценки, така и в процентно съотношение. Въпросът 

би могъл да се подложи на тест за наличие на статистически значими 

разлики спрямо променливи като образование, заемана длъжност, пол, 

възраст, месторабота и др. 

Факторна структура и вътрешна консистентност на скалите. 

Факторната структура на въпросника е представена в таблица 33.  

 

Таблица 33 

 

Коефициенти за адекватност на факторния анализ, факторна структура  

и надеждност на въпросника за образа на военната институция 

KMO & 

Bartlett's 

Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .681  

Bartlett's Test of Sphericity Approx. χ
2
  1051.096 

 df 3 

 Sig. .000 

 

 Фактор 1 

Initial Eigenvalues 1.970 

Брой фактори с Initial Eigenvalues > 1.0 1 

Общ процент обяснена вариация 66% 

Брой айтеми 3 

Алфа на Кронбах на скалата, формирана от фактора α = .74 

№ Образ на военната институция 
Факторни 

тегла 

1 Имате ли усещане, че работите в престижна институция? .83 

2 Как оценявате социалния статус на военнослужещия  

от Българската армия? 
.79 

3 До каква степен смятате, че службата във въоръжените сили 

Ви гарантира сигурност и предвидимост за бъдещето? 
.79 

 

Факторният анализ извлича един силен фактор, който притежава 

високи факторни тегла и обяснява 66% от вариацията на отговорите. 

Коефициентът Алфа на Кронбах е висок – α = .89, и покрива изисква-

нията за надеждност на скалата. 

Характеристиките на скалата показват, че тя е пригодна за из-

ползване при изследвания, свързани с обществения образ на армейската 

институция. Статистическите коефициенти от таблица 33 показват, че 
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въпросите (айтемите) имат висока степен на вътрешна консистентност 

и високи факторни тегла, което ги прави адекватни за анализ на конст-

рукта „образ на военната институция“.  

Описателни статистики на скалата. Описателните статистики 

на скалата са представени в таблица 34.  

 

Таблица 34 

 

Описателна статистика на скалата за образа на военната институция 

Образ  

на военната  

институция 

Б
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о
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1602 5.00 14.00 8.35 2.78 1.95 

 

Средната стойност, разделена на броя на айтемите, е 2.78, което 

показва, че образът на армейската институция в представите на воен-

нослужещите се намира малко под средните нива в скалата за измерва-

не и заема позицията „по-скоро добър“.  

Заключение. Описаната триайтемна скала включва най-важните 

и специфични за военната организация конструкти, формиращи образа 

ѝ в системата на социалната стратификация. Статистическите анализи 

показват, че трите въпроса могат да бъдат анализирани както самостоя-

телно, така и като скала. Достатъчно високата вътрешна консистент-

ност на айтемите в скалата и високите факторни тегла правят скалата 

подходяща за прилагане от изследователски екипи както в специфична-

та военна област, така и извън нея.  

 

Изводи от методи за измерване 

образа на военната институция 

 

1. Образът на военната институция в обществото е измерен чрез 

триайтемна скала, която включва най-важните конструкти, формиращи 

неговата структура в системата на социалната стратификация, а имен-
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но: социален статус, престиж на институцията и сигурност и предвиди-

мост на работата.  

2. Характеристиките на скалата показват, че тя е пригодна за из-

следване на бществения образ на военната институция. Високата сте-

пен на вътрешна консистентност на айтемите и високите факторните 

тегла на скалата свидетелстват, че тя е адекватен инструмент за измер-

ване на конструкта „образ на военната институция“ и може да се прила-

га както във военната област, така и извън нея.  

 

Оставане на работа 

 

Удовлетвореност от работата 

 

Описание на конструкта. Удовлетвореността от работата е ця-

лостното преживяване от индивида на отделните аспекти на неговата 

професионална дейност или кариера.
120

 Удовлетвореността от работата 

се свързва с по-високи нива на професионално изпълнение, по-висока 

привързаност към организацията и по-ниско текучество. Конструктът 

се разглежда също като показател за качеството на живот, адаптацията 

към труда и ефективността на индивида, групата и организацията.
121

 

Разкриването на равнището на удовлетвореност на военнослужещите 

от основните компоненти на работата в армейската система несъмнено 

е главна предпоставка за предприемане на целенасочени действия за 

нейното усъвършенстване. 

Измерване на конструкта. Измерването на степента на удовлет-

вореност от работата е осъществено посредством авторски разработена 

и многократно прилагана адитивна скала тип „Ликерт“, която включва 

11 компонента на удовлетвореността от работата, свързани с различни 

аспекти от службата на военнослужещите в Българската армия.
122

 

                                                           
120

 Таир, Е. Лицата на щастието. Личностни, професионални и междукултурни 

различия в психичното благополучие. София: Емайви Консулт, 2011. 
121

 Пак там. 
122

 Янакиев, Я., В. Георгиева, М. Молхов. Скали и скалиране в емпиричните 

социологически изследвания. София: Издателство на Министерството на 

отбраната „Свети Георги Победоносец“, 1996.  
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В таблица 35 е представено еднофакторното решение, което най-

добре обяснява вариацията (53%) в отговорите на анкетираните воен-

нослужещи (само един фактор показва оценка Initial Eigenvalues > 1,0). 

Коефициентът за вътрешна консистентност е много висок – 

α = .91. 

 

Таблица 35 

 

Коефициенти за адекватност на факторния анализ, факторна структура  

и надеждност на въпросника за удовлетвореност от работата 

KMO & 

Bartlett's 

Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .919  

Bartlett's Test of Sphericity Approx. χ
2
  8720,150 

 df 55 

 Sig. .000 

 

 Фактор 1 

Оценки Initial Eigenvalues 5.771 

Брой фактори с Initial Eigenvalues > 1.0 1 

Общ процент обяснена вариация 53% 

Брой айтеми 11 

Алфа на Кронбах на скалата, формирана от фактора α = .91 

№ Удовлетвореност от работата 
Факторни 

тегла 

1 Възможностите за обучение и квалификация .77 

2 Възможностите за кариерно развитие .76 

3 Здравословните и безопасни условия на работната среда .75 

4 
Въоръжението и техниката във военното формирование/ 

структура 
.74 

5 Нормативната база, регулираща военната служба .73 

6 Гарантирането на гражданските Ви права .73 

7 Усещането за сигурност и стабилност на работното място .72 

8 Облеклото и екипировката .72 

9 Общественият престиж на военната професия .71 

10 Медицинското осигуряване .71 

11 Заплащането за Вашата работа .64 
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Разгледаните психометрични характеристики на въпросника го 

представят като много добър инструмент за измерване на удовлетворе-

ността от работата във военна среда. 

Описателни статистики. В таблица 36 са представени средни-

те аритметични стойности за всеки компонент на удовлетвореността. 

Използвана е петстепенна скала, където 1 означава минимална удов-

летвореност, а 5 – максимална. Данните са ранжирани според получе-

ните оценки за степента на удовлетвореност от работата в изследване-

то от 2017 г. 

 

Таблица 36 

 

Разпределение на отговорите на военнослужещите 

за степента на удовлетвореност от работата 

Компоненти на удовлетвореността  

на военнослужещите от военната служба 

Средна  

аритметична 

стойност (М), 

2015 г. 

Средна  

аритметична 

стойност (М), 

2017 г. 

Усещане за сигурност и стабилност на работното място 3.04 3.11 

Възможности за обучение и квалификация 3.01 2.94 

Възможности за кариерно развитие 2.98 2.92 

Обществен престиж на военната професия 2.81 2.78 

Гарантиране на гражданските Ви права 2.90 2.76 

Медицинско осигуряване 2.96 2.75 

Нормативна база, регулираща военната служба/ 

статута на цивилния служител 

2.86 2.74 

Здравословни и безопасни условия на работната среда 3.00 2.73 

Въоръжение и техника във военното формирование/ 

структура 

2.58 2.35 

Заплащане за Вашата работа 2.78 2.27 

Облекло и екипировка 2.12 2.11 

 

Висока степен на удовлетвореност съществува, когато средните 

аритметични стойности са в горната част на скалата (с оценка между 4 
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и 5). При средна степен на удовлетвореност оценката варира около 3, а 

при средноаритметична оценка под 3 вече има наличие на неудовлетво-

реност. 

Описателните статистики на скалата, формирана от сумите на 

всички айтеми, са представени в таблица 37.  

 

Таблица 37 

 

Описателна статистика на скалата за удовлетвореност от работата 

Удовлетвореност  

от работата 
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1584 11.00 55.00 29.44 2.68 8.78 

 

Средната стойност, разделена на броя на айтемите, е 2.68, което 

показва, че общата удовлетвореност на военнослужещите от работата е 

по-скоро ниска (под средната стойност в скалата за измерване). 

Заключение. Въпросникът за удовлетвореността от работата във 

военна среда притежава много добри психометрични характеристики и 

може да бъде използван за изследователски цели във военна среда. 

 

Привързаност към организацията 

 

Описание на конструкта. Привързаността към организацията е 

предимно емоционален конструкт, характеризиращ нагласите на слу-

жителите към тяхната организация. Тя е стабилизиращата сила, която 

задържа индивида на настоящото му работно място въпреки по-

добрите алтернативи другаде или наличните трудности. По този начин 

привързаността към организацията е залог за ангажираност на персо-

нала с определено поведение спрямо организацията дори когато даде-

ни обстоятелства влияят в посока към промяна. 
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Интересът към конструкта се обуславя преди всичко от до-

пускането, че единствено служителите с висока степен на привър-

заност към организацията са склонни да полагат усилия за постига-

не на нейните цели. Така търсенето на взаимовръзка между привър-

заност и ефективност и по-точно установяването на детерминира-

щата роля на привързаността по отношение на ефективността става 

една от основните линии на изследване в организационната психо-

логия.
123

 

Един от източниците, осигуряващ данни за анализ на органи-

зационния климат във военните формирования и структури, е скала, 

която измерва посветеността на организацията.  

Измерване на конструкта. Скалата се състои от пет айтема и 

е част от въпросника, който е оригинална разработка на Военния ин-

ститут за управление на климата, осигуряващ равни възможности 

във въоръжените сили на САЩ.
124

 Въпросникът е адаптиран за Бъл-

гарката армия от професор д.с.н. Я. Янакиев.
125

 Скалата е прилагана 

многократно в проучвания на Института за перспективни изследва-

ния за отбраната.  

Изследваните лица оценяват айтемите по петстепенна скала за 

отговор в ранговете от напълно съгласен/а до напълно несъгласен/а.  

Резултатите от факторния анализ показват, че еднофакторното 

решение най-добре обяснява вариацията (65%) в отговорите на анкети-

раните военнослужещи (само един фактор показва оценка Initial 

Eigenvalues > 1.0) (табл. 38). 

Коефициентът за вътрешна консистентност е много висок – 

α = .86. 

Разгледаните психометрични характеристики на въпросника го 

представят като много добър инструмент за измерване на привърза-

ността към организацията на военнослужещите във военните формиро-

вания и структури. 

                                                           
123

 Кондева, З. Мотивация за труд и привързаност към организацията. Дипломна 

работа. https://www.tetradka.bg/files/files/1306165485-upravlenie_dipl_ tetradka-10doc 
124

 Defense Equal Opportunity Institute. Military Equal...  
125

 Янакиев, Я., Е. Герганов, Г. Петков. Методика за изследване...  
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Таблица 38 

 

Коефициенти за адекватност на факторния анализ, факторна структура 

и надеждност на въпросника за привързаност към организацията 

KMO & 

Bartlett's 

Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .852  

Bartlett's Test of Sphericity Approx. χ
2
  3816.86 

 df 10 

 Sig. .000 

  Фактор 1 

Оценки Initial Eigenvalues 3.245 

Брой фактори с Initial Eigenvalues > 1.0 1 

Общ процент обяснена вариация 65% 

Брой айтеми 5 

Алфа на Кронбах на скалата, формирана от фактора α = .86 

№ Привързаност към организацията 
Факторни 

тегла 

1 Това формирование/структура действително ме вдъхновява  

да изпълнявам своята работа по възможно най-добрия начин 
.86 

2 Извънредно съм доволен/а да бъда част от това формирование/ 

структура в сравнение с други аналогични, в които бих могъл/а  

да служа 

.85 

3 Гордея се да кажа, че съм част от това формирование/ структура .84 

4 Бих приел/а почти всякакъв вид задача, за да остана в това  

формирование/структура 
.75 

5 Смятам, че моите ценности и ценностите на колегите,  

с които служа, са много близки 
.71 

 

Описателни статистики. Средноаритметичните стойности за 

всяко твърдение са представени в таблица 39. Данните са ранжирани 

според получените оценки в изследването от 2017 г. 

Описателните статистики на скалата са представени в табли-

ца 40.  

Средната стойност на скалата, разделена на броя на айтемите, е 

3.69, което показва, че привързаността на военнослужещите към рабо-

тата, която е един от основните индикатори за отношението към служ-

бата, е над средната стойност и клони към степента на скалата „по-

скоро висока“. 
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Таблица 39 

 

Средни стойности на отговорите на изследваните лица на въпросите  

за измерване степента на привързаност към организацията 

Твърдения 2015 г. 2017 г. 

Гордея се да кажа, че съм част от това формирование/структура 4.10 4.06 

Извънредно съм доволен/а да бъда част от това формирование/ 

структура в сравнение с други аналогични, в които бих могъл/а  

да служа 

3.85 3.76 

Смятам, че моите ценности и ценностите на колегите, с които  

служа, са много близки 
3.65 3.65 

Това формирование/структура действително ме вдъхновява  

да изпълнявам своята работа по възможно най-добрия начин 
3.71 3.64 

Бих приел/а всякакъв вид задача, за да остана в това формирование/ 

структура 
3.37 3.35 

 

Таблица 40 

 

Описателна статистика на скалата за привързаност към организацията 

Привързаност  

към организацията 
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1637 5.00 25.00 18.45 3.69 4.19 

 

Заключение. Въпросникът за привързаност към организацията 

притежава много добри психометрични характеристики и може да бъде 

препоръчано неговото използване в бъдещи изследвания на военнослу-

жещите.  

 

Напускане на работа 

 

Намерение за напускане на организацията 

 

Описание на конструкта. В модела за изследване на организа-

ционния климат във военните формирования и структури е включен 
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въпрос, който се явява зависима променлива – „намерение за напускане 

на организацията“. Военната организация е стройна, йерархично изгра-

дена структура, с ясни норми и правила, регламентиращи функциите, 

поведението и дейността на военнослужещите. Спецификата на воен-

ната професия е свързана с опазването и гарантирането на национална-

та сигурност и отбраната на страната. От изключително значение са 

комплектуването на армията и задържането на висококвалифицирани и 

обучени кадри. Проучването на намерението за напускане на организа-

цията от военнослужещите е изходна променлива при изследването на 

организационния климат във военните формирования и структури и 

състоянието на комплекта в армията. Нагласите за напускане на рабо-

тата се формират на основата на комплекс от фактори, като демотива-

ция, ниска удовлетвореност от работата, неясни перспективи за кариер-

но развитие, несигурност на работното място, ниско заплащане и не на 

последно място, невъзможност да се синхронизират семейните и работ-

ните ангажименти.   

Измерване на конструкта. За измерването на конструкта „наме-

рение за напускане на организацията“ е зададен въпросът имате ли на-

мерение да напуснете настоящата си работа. Той е закрит и възмож-

ните варианти за отговор са предварително формулирани, като на рес-

пондента е предоставена възможността да избере само един отговор. 

Използваната скала за измерване е тристепенна и съдържа следните 

варианти за отговор – да, колебая се, не. В допълнение е включен и ва-

риант за отговор не съм мислил/а по този въпрос. Получените данни се 

изчисляват и анализират както чрез средноаритметични оценки, така и 

в процентно съотношение. Въпросът би могъл да се подложи на тест за 

наличие на статистически значими разлики спрямо променливи като 

образование, заемана длъжност, пол, възраст, месторабота и др. 

 

Изводи от методи за измерване на оставане/ 

напускане на работата 

 

1. Инструментите, които измерват съдържателните аспекти на 

фактора „оставане на работа“ – удовлетвореност от работата и привър-
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заност към организацията, притежават чиста факторна структура и за-

доволителни коефициенти за вътрешна консистентност, което ги прави 

пригодни за изследване във военна среда. 

2. Военнослужещите оценяват много по-високо своята привърза-

ност към организацията в сравнение с удовлетвореността си от работата. 

3. Инструментът за измерване на намерението за напускане на 

организацията се състои от един айтем. Поради факта, че конструктът 

играе ролята на централна зависима променлива в теоретичния модел, 

мярката се нуждае от по-нататъшно доразработване. 
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Четвърта глава 

СТАТИСТИЧЕСКА ПРОВЕРКА НА ТЕОРЕТИЧНИЯ МОДЕЛ 

ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КЛИМАТ 

ВЪВ ФОРМИРОВАНИЯТА И СТРУКТУРИТЕ 

НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Групиране на независимите променливи в блокове 

 

Математическата проверка на модела включва поредица статисти-

чески методи. Първоначално всички установени фактори от прилагането 

на факторните анализи върху отделните въпросници бяха подложени на 

вторичен факторен анализ и в резултат бяха извлечени фактори от по-

висок порядък, или мегафактори. Целта на процедурата е по математи-

чески обоснован начин да се идентифицират блоковете, в които се групи-

рат мегафакторите, и да се сравнят с предварително заложените в теоре-

тичния модел. Важно е да се има предвид, че при вторичния факторен 

анализ са включени само променливите, които в теоретичния модел са 

дефинирани като входни (независими), но не и изходните (зависимите) 

фактори – „удовлетвореност от работата“, „привързаност към организа-

цията“ и „намерение за напускане на организацията“. Факторното реше-

ние, резултат от проведения вторичен факторен анализ, е представено в 

таблица 41. 

Вторичният факторен анализ на първичните фактори диференцира 

пет структурни блока, или мегафактора, в които те се организират (пет 

оценки Initial Eigenvalues > 1). Първоначално ще бъдат разгледани чисти-

те струпвания на факторни тегла, а след това променливите, които се раз-

сейват по отделните фактори. Социалнопсихологическият климат се про-

явява като най-мощен фактор. Първичните фактори „взаимоотношения с 

колегите“, „доверие в непосредствения началник/командир“ и „възприета 

ефективност на формированието/структурата“ притежават високи фак-

торни тегла по този мегафактор и съвпадат с предварителната хипотеза в 

теоретичния модел за принадлежност към него. Фактът, че трите първич- 
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Таблица 41  

 

Факторна структура на вторичните фактори след варимакс ротация 

KMO & 

Bartlett's 

Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .824  

Bartlett's Test of Sphericity Approx. χ
2
  2840.86 

 df 120 

 Sig. .000 

 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 

Брой оценки с Initial Eigenvalues 

> 1 
5 

Initial Eigenvalues > 1 4.321 2.125 1.365 1.269 1.012 

Обяснена вариация  

от отделните мегафактори 
27% 13% 9% 8% 6% 

Общ процент обяснена вариация 63% 

Взаимоотношения с колегите .77     

Доверие в непосредствения 

началник/командир 
.75     

Възприета ефективност на  

формированието/структурата 
.66   .32  

Процедурна справедливост .60 .46    

Дистрибутивна справедливост .54 .49    

Ролеви конфликт -.54   .41 -.35 

Образ на армейската институция  .80    

Модел за кариерно развитие  .72    

Социална политика  .70    

Външна мотивация   .81   

 Екзистенциална мотивация   .80   

Вътрешна мотивация .32  .62   

Ролево претоварване    .89  

Конфликт „работа – семейство“  -.31  .65  

Равни възможности за професи-

онална реализация на половете* 
    .77 

Равни възможности за професи-

онална реализация на етносите 
    .78 

* Предварителните факторни анализи показаха, че първичният фактор „при-

вилегированост на мъжете“ се разсейва между факторите и не притежава ви-

соко факторно тегло по нито един от мегафакторите в решението, затова е 

изключен от по-нататъшните анализи; във вторичния факторен анализ скалата 

„привилегированост на жените“ е използвана с реверсирани айтеми, т.е. като 

равни възможности за реализация на половете. 
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ни фактора не показват разсейване по останалите мегафактори, в допъл-

нение към високите им първични факторни тегла позволява те да се раз-

глеждат като ядро на социалнопсихологическия климат в организацията. 

Вторият мегафактор отчетливо и чисто групира в себе си три 

първични фактора – „образ на военната институция“, „модел за кариер-

но развитие“ и „социална политика“. В смислово отношение той се 

доближава до блока променливи „Политики на организацията“ в теоре-

тичния модел. Според първоначалните предвиждания образът на воен-

ната институция във възприятията на военнослужещите е пряко свър-

зан с установения публичен образ на военната професия. Резултатите 

от проведения вторичен факторен анализ обаче показват, че той много 

плътно се сраства с такива базисни политики на организацията, като 

модел за кариерно развитие и социална политика. Включването на об-

раза на военната институция към базисно определящите фактори за 

условията на труд в организацията коренно предефинира структурата 

на теоретично постулирания модел. 

Хипотезата, че първичните мотивационни фактори принадлежат 

към блока променливи „Социалнопсихологическия климат“, беше оп-

ровергана. Проведеният вторичен факторен анализ ги диференцира ка-

то самостоятелен мегафактор, което също модифицира предварителни-

те формулировки. 

Четвъртият мегафактор се дефинира като работен стрес и включ-

ва първичните фактори „ролево претоварване“ и „конфликт „работа – 

семейство“. В теоретичния модел първият стресор е концептуализи-

ран като компонент на блока променливи „Политики на организация-

та“, а вторият – на блока променливи „Социалнопсихологически кли-

мат“. Вторичният факторен анализ обаче разкри, че двете променливи 

дефинират самостоятелен мегафактор на работния стрес. С други ду-

ми, работният стрес не се възприема от военнослужещите като пряко 

произтичащ нито от базисните характеристики или политики на орга-

низацията, нито от социалнопсихологическия климат, в условията на 

който те осъществяват ежедневната си военна служба. 

Петият мегафактор, който условно може да бъде наименуван 

„Равни възможности за професионална реализация в организацията“, 
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групира първичните фактори „равни възможности за професионална 

реализация на половете“ и „равни възможности за професионална реа-

лизация на етносите“. В теоретичния модел тези два първични фактора 

са включени в блока променливи „Политики на организацията“, но 

анализите показват, че те също не се възприемат от военнослужещите 

като следствие от стиловете на управление на организацията, а като 

самостоятелен компонент с независими причини и ефекти. 

Както се вижда от таблица 41, във вторичното факторно реше-

ние се открояват три първични фактора, които проявяват смесени тегла 

по два или повече мегафактора. Хипотезата, че двата първични фактора 

на организационната справедливост – „процедурна справедливост“ и 

„дистрибутивна справедливост“, принадлежат на блока променливи 

„Политики на организацията“, също не се потвърди – в действителност 

те показват по-високи първични тегла по мегафактора „Социалнопси-

хологически климат“. Независимо от статистически приемливите им 

факторни тегла по основния фактор, по-високите умерени нива на ин-

теркорелация с мегафактора „Политики на организацията“ придаде те-

жест на решението двата вида организационна справедливост да бъдат 

разглеждани като самостоятелни променливи. 

Първичният фактор „ролеви конфликт“, който в теоретичния 

модел се разглежда като източник на стрес, показа по-висока степен на 

принадлежност към мегафактора „Социалнопсихологически климат“, с 

което се разграничи от останалите два фактора на работния стрес. Ро-

левият конфликт също ще бъде разглеждан като самостоятелен межди-

нен смесен фактор поради по-високата си степен на разсейване по вто-

рични мегафактори. 

Крайното факторно решение е изобразено в схематичен вид на 

фигура 2. Мегафакторите са представени във вид, който позволява сме-

сените фактори да се разполагат между факторите, с които интеркоре-

лират. На фигурата са дадени също зависимите променливи. 

Вторичният факторен анализ ни позволи да групираме първич-

ните фактори в математически изведени блокове, но не ни дава ин-

формация за начина, по който първичните и мегафакторите са свърза-

ни със зависимите променливи, нито каква точно пространствена 
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структура образуват помежду си. По-детайлното диференциране на 

модела може да бъде осъществено чрез последващи корелационни и 

регресионни анализи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Зависими и независими променливи в модела 

 

Входни (независими) променливи Изходни (зависими) променливи 

Удовлетвореност от работата 

Привързаност към организацията 

Намерение за напускане 
на организацията 

Политики на организацията 
Образ на военната институция  
Социална политика  
Модел за кариерно развитие 

 

Социалнопсихологически климат 
Взаимоотношения с колегите  
Доверие в непосредствения началник/командир  
Възприета ефективност на формированието/ 
структурата  

Работен стрес 
Ролево претоварване  
Конфликт „работа – семейство“  

Процедурна справедливост  
Дистрибутивна справедливост  

 

Ролеви конфликт 

 

Мотивация на военнослужещите  
Вътрешна мотивация  
Външна мотивация  
Екзистенциална мотивация 

Равни възможности за реализация 
Равни възможности за реализация на половете  
Равни възможности за реализация на етносите 
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Връзки на зависимите променливи с независимите 

променливи в модела 

 

Връзки на първичните фактори и мегафакторите 

с удовлетвореността от работата на военнослужещите 

 

Установяването на връзките на всеки първичен и мегафактор с 

всяка изходна променлива е осъществено чрез прилагането на корела-

ционен анализ и по-конкретно чрез коефициента на Пирсън. С цел пос-

тигане на по-добро визуализиране, корелационните коефициенти са 

представени върху схемата от входни и изходни променливи. Схемите 

на фигури 3 – 5 не трябва да се възприемат като релевантни на схемите, 

продукт от анализите, свързани със структурното моделиране (Structural 

equation modeling – SEM). 

На фигура 3 са визуализирани връзките на независимите про-

менливи с удовлетвореността от работата на военнослужещите. Всички 

показани корелации са значими. 

Корелационната картина дава ясна представа за факторите и 

мегафакторите, които са свързани в най-висока степен с удовлетворе-

ността от работата на военнослужещите. Моделът за кариерно разви-

тие (r = .64), социалната политика (r = .56) и процедурната справедли-

вост (r = .51) са първичните фактори, които показват най-силна връзка 

с разглежданата зависима променлива. По-слаба, но умерена положи-

телна връзка притежават факторите „дистрибутивна справедливост“ 

(r = .42) и „доверие в непосредствения началник/командир“ (r = .36).  

Коефициентите, на които също следва да се обърне внимание, са 

тези, разкриващи умерените негативни връзки на факторите, свързани 

със стреса – „ролеви конфликт“ (r = -.38) и „конфликт „работа – се-

мейство“ (r = -.36). 

На метаниво сумарният корелационен коефициент на мегафакто-

ра „Политики на организацията“ показва най-висока връзка с удовлетво-

реността от работата на военнослужещите (r = .76), последван от умере-

ната връзка на организационната справедливост (r = .55) и умерената 

негативна връзка на ролевия конфликт (r = -.38). Величината на разглеж-
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даните коефициенти на корелация потвърждава първоначалните допус-

кания в теоретичния модел, че връзките на политиките на организацията 

с удовлетвореността от работата на военнослужещите действително мо-

гат да се разглеждат като едни от централните в модела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3. Корелации на първичните фактори и мегафакторите  

с удовлетвореността от работата на военнослужещите 

 

Корелационният анализ разкрива силата и посоката на съвмест-

ната ковариация на факторите, но той не е информативен за това кои 

фактори най-силно влияят върху дадена променлива. Установяването 

Удовлетвореност 
от работата 

 

Политики на организацията 
Образ на военната институция (.31) 
Социална политика (.56) 
Модел за кариерно развитие (.64) 

Процедурна справедливост (.51) 
Дистрибутивна справедливост (.42) 

 

Ролеви конфликт 

 

.76 

.55 

.36 

-.38 

-.27 

.33 

.14 

Социалнопсихологически климат 
Взаимоотношения с колегите (.22) 
Доверие в непосредствения началник/командир (.36) 
Възприета ефективност на формированието/ 
структурата (.24) 

Работен стрес 
Ролево претоварване (-.06) 
Конфликт „работа – семейство“ (-.36)  

Равни възможности за реализация 
Равни възможности за реализация на половете (.28) 
Равни възможности за реализация на етносите (.24) 

 
Мотивация на военнослужещите 
Вътрешна мотивация (.28) 
Външна мотивация (незн.) 
Екзистенциална мотивация (-.05) 
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на предсказващите фактори (предикторите) на удовлетвореността от 

работата на военнослужещите може да се осъществи чрез метода на 

регресията. Линейният модел на регресия се доказва като адекватен за 

всички последващи регресионни анализи.  

Резултатите от постъпковата линейна регресия по отношение на 

предсказващите фактори на удовлетвореността от работата на военнос-

лужещи са представени в таблица 42. 

 

Таблица 42  

 

Регресионен модел на факторите със значимо влияние  

върху удовлетвореността от работата на военнослужещите 

Независими променливи 

със значимо влияние 

Beta R
2
 Промяна 

на R
2
 

Образ на военната институция .332 .465 .465 

Модел за кариерно развитие .325 .605 .140 

Социална политика .166 .641 .036 

Процедурна справедливост .108 .667 .026 

Дистрибутивна справедливост .108 .677 .010 

 

Високият множествен коефициент на определеност (R
2
) на регре-

сионния модел, показан в таблица 42, доказва, че независимите промен-

ливи, предсказващи удовлетвореността от работата на военнослужещите, 

са изключително добре подбрани, защото обясняват 68% от нейната ва-

риация. Коефициентът Beta ранжира променливите според тяхната сила 

на въздействие. Първичните фактори, които в най-висока степен предс-

казват удовлетвореността от работата на военнослужещите, са „образ на 

военната институция“ и „модел за кариерно развитие“, следвани от „со-

циална политика“ и двата вида организационна справедливост. Фактори-

те „ролеви конфликт“, „екзистенциална мотивация“ (мотивацията, свър-

зана със заплащането и сигурността на работата) и „конфликт „работа – 

семейство“ показват минимално значимо влияние върху изследваната 

променлива (R
2 
< 1%; не е отразено в таблицата), но повишават Condition 

Index (CI > 30), което е неприемливо и е индикация за колинеарност. За-

това последните променливи са изключени от регресионния модел. 
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Връзки на първичните фактори и мегафакторите 

с привързаността към организацията на военнослужещите 

 

Корелационната матрица на връзките на първичните и мегафак-

торите с привързаността към организацията на военнослужещите е 

представена на фигура 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4. Корелации на първичните фактори и мегафакторите  

с привързаността към организацията на военнослужещите 

 

Корелационните коефициенти показват, че най-високи значими 

връзки със зависимата променлива „привързаност към организацията“ при-

тежават първичните фактори, асоцииращи се със социалнопсихологическия 

Привързаност към 
организацията 

.38 

.57 

.63 

Работен стрес 
Ролево претоварване (.11) 
Конфликт „работа – семейство“ (-.22)  

-.35 

-.08 

Равни възможности за реализация 
Равни възможности за реализация на половете (.19) 
Равни възможности за реализация на етносите (.16) 
 

.23 

Мотивация на военнослужещите 
Вътрешна мотивация (.40) 
Външна мотивация (.11) 
Екзистенциална мотивация (.13) 

Политики на организацията 
Образ на военната институция (.31) 
Социална политика (.24) 
Модел за кариерно развитие (.37) 

Процедурна справедливост (.53) 
Дистрибутивна справедливост (.46) 
 

Социалнопсихологически климат 
Взаимоотношения с колегите (.46) 
Доверие в непосредствения началник/командир (.52) 
Възприета ефективност на формированието/ 
структурата (.67) 

Ролеви конфликт 

 

.31 
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климат (r = .63), а именно „възприета ефективност на формирование-

то/структурата“ (r = .67), „доверие в непосредствения началник/командир“ 

(r = .52) и „взаимоотношения с колегите“ (r = .46). Високи нива на връзки 

регистрират и двата вида организационна справедливост (r = .57) – „проце-

дурна справедливост“ (r = .53) и „дистрибутивна справедливост“ (r = .46).  

Противоположно на формираната хипотеза в теоретичния модел 

връзките на политиките на организацията с привързаността към орга-

низацията на военнослужещите не могат да се разглеждат като цент-

рални в модела. Установяването на факторите със значимо въздействие 

върху привързаността към организацията на военнослужещите също е 

направено с постъпкова линейна регресия. Идентифицират се пет ос-

новни предсказващи фактора, които обясняват 60% от вариацията на 

променливата (табл. 43). 

 

Таблица 43  

 

Регресионен модел на факторите със значимо влияние  

върху привързаността към организацията на военнослужещите 

Независими променливи със значимо влияние Beta R
2
 Промяна на R

2
 

Възприета ефективност на формированието/структурата .457 .434 .434 

Образ на военната институция .130 .510 .077 

Вътрешна мотивация .177 .556 .046 

Взаимоотношения с колегите .111 .581 .025 

Дистрибутивна справедливост .098 .596 .015 

 

Коефициентите Beta показват, че факторът с най-силно влияние 

върху привързаността към организацията е „възприета ефективност на 

формированието/структурата“, последван от факторите „вътрешна мо-

тивация“, „образ на военната институция“, „взаимоотношения с коле-

гите“ и „дистрибутивна справедливост“. Променливите „ролеви конф-

ликт“, „модел за кариерно развитие“ и „процедурна справедливост“ (R
2 

< 1%; не е показано в таблицата) също влизат със значимо влияние в 

модела, но са изключени, тъй като коефициентът на Condition Index 

става по-висок от 30, което е признак за колинеарност между тях. 
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Връзки на първичните фактори и мегафакторите 

с намерението за напускане на организацията 

на военнослужещите 

 

Схемата на зависими променливи и корелациите им с намерени-

ето за напускане на организацията е представена на фигура 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5. Корелации на първичните фактори и мегафакторите  

с намерението за напускане на организацията на военнослужещите 

-.22 

-.11 

Намерение  
за напускане  

на организацията 
 

-.29 

-.43 

-.39 

-.28 

-.22 

.28 

.30 

.46 

Привързаност към 
организацията 

Удовлетвореност 
от работата 

Политики на организацията 
Образ на военната институция (-.39) 
Социална политика (-.29) 
Модел за кариерно развитие (-.26) 
 

Работен стрес 
Ролево претоварване (.11) 
Конфликт „работа-семейство” (.35)  

Процедурна справедливост (-.25) 
Дистрибутивна справедливост (-.24) 
 

Ролеви конфликт 

 

Мотивация на военнослужещите 
Вътрешна мотивация (-.21) 
Външна мотивация (незн.) 
Екзистенциална мотивация (незн.) 

Равни възможности за реализация 
Равни възможности за реализация на половете  
(-.24) 
Равни възможности за реализация на етносите  
(-.09) 
 

Социалнопсихологически климат 
Взаимоотношения с колегите (-.14) 
Доверие в непосредствения началник/ 
командир (-.24) 
Възприета ефективност на формированието/  
структурата (-.09) 
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Нивата на показани връзки на отделните първични и мегафак-

тори с намерението за напускане на организацията на военнослуже-

щите са слаби до умерени. Само два първични фактора показват по-

високи умерени нива – „образ на военната институция“ (r = -.39) и 

„конфликт „работа – семейство“ (r = .35). Като цяло най-високи връзки 

с намерението за напускане на организацията притежават първичните 

фактори, асоцииращи се с блока променливи „Политики на организа-

цията“, което потвърждава хипотезата за наличие на централен марш-

рут на ковариация между тези два блока променливи. 

Регресионният модел разкрива, че включените в изследването 

променливи слабо обясняват вариацията на отговорите на военнослу-

жещите по отношение на намерението им за напускане на организация-

та – едва 27% (табл. 44). Това означава, че ключовите фактори, които 

формират намерението за напускане на организацията на военнослу-

жещите, не са включени в изследването. 

 

Таблица 44 

 

Регресионен модел на факторите със значимо влияние 

върху намерението за напускане на организацията на военнослужещите 

Независими променливи 

със значимо влияние 

Beta R
2
 Промяна 

на R
2
 

Образ на военната институция -.290 .188 .188 

Конфликт „работа – семейство“ .203 .244 .056 

Социална политика -.115 .253 .009 

Вътрешна мотивация -.142 .262 .009 

Външна мотивация .112 .273 .011 

 

Както се вижда от таблица 44, факторите с най-силно влияние 

върху изследваната зависима променлива са негативният образ на во-

енната институция, наличието на конфликт „работа – семейство“, сла-

бата (или лошата) социална политика, ниската вътрешна мотивация и 

високата външна мотивация на военнослужещите. 
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По отношение на зависимата променлива „намерение за напус-

кане на организацията“ е приложена и втора постъпкова линейна регре-

сия, в която освен независимите променливи са включени и зависимите 

променливи „удовлетвореност от работата“ и „привързаност към орга-

низацията“. Идеята е да се установи в каква степен включването им ще 

открие втори, по-мощен маршрут за предсказване на намерението за 

напускане на организацията на военнослужещите. Резултатите, показа-

ни в таблица 45, не подкрепят допускането за съществуване на такъв 

маршрут, тъй като коефициентът на обяснената вариация в отговорите 

остава същият – 27%. 

 

Таблица 45 

 

Регресионен модел на факторите със значимо влияние 

върху намерението за напускане на организацията на военнослужещите 

Зависими и независими променливи 

със значимо влияние 

Beta R
2
 Промяна 

на R
2
 

Удовлетвореност от работата -.216 .207 .207 

Конфликт „работа – семейство“ .177 .238 .032 

Привързаност към организацията -.147 .254 .016 

Образ на военната институция -.138 .264 .010 

Външна мотивация .078 .270 .006 

 

От таблица 45 става ясно, че зависимата променлива „удовлетво-

реност от работата“ е най-силният негативен предсказващ фактор на на-

мерението за напускане на организацията на военнослужещите. Особено 

важен е фактът, че независимата променлива „конфликт работа – се-

мейство“ запазва своята предсказваща сила от предходния модел и е с 

по-силно влияние в сравнение с факторите „привързаност към организа-

цията“, „образ на военната институция“ и „външна мотивация“. Посоче-

ният резултат предполага насочване на вниманието към дефиниране из-

меренията на този тип конфликт във военна среда и набелязване на мер-

ки в нормативните документи за неговото минимизиране. 
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Влияние на социалнопсихологическия климат и организационната 

справедливост върху оставането/напускането на работа 

при контролиране политиките на организацията 

 

Разглеждането на влиянието на социалнопсихологическия кли-

мат и организационната справедливост върху трите зависими промен-

ливи в изследването при контролиране политиките на организацията е 

предизвикано от следната презумпция: политиките на организацията са 

по-стабилни и по-трудни за промяна на нейните характеристики поради 

факта, че пряко зависят от бюджета и идеологията ѝ, докато вътрешно-

организационното влияние на ръководството върху социалнопсихоло-

гическия климат и организационната справедливост (променливи, кои-

то се проявяват като значими в повечето осъществени дотук регресион-

ни модели) изглежда е по-постижима задача. По този начин, ако соци-

алнопсихологическият климат и организационната справедливост по-

кажат силно влияние върху трите зависими променливи при контроли-

рането на политиките на организацията, те биха могли да се разглеждат 

като фактори, които са в състояние да компенсират недостатъчно доб-

рото състояние на политиките на организацията. 

Разглеждането на самостоятелния сумарен ефект на социалноп-

сихологическия климат и организационната справедливост върху зави-

симите променливи „оставане на работа“, „напускане на работа“ при 

контролиране политиките на организацията изисква да бъдат приложе-

ни множествени йерархични регресионни модели, в които променливи-

те се задават като блокове на различни нива. 

Влияние на социалнопсихологическия климат и организационната 

справедливост върху удовлетвореността от работата на военнослуже-

щите при контролиране политиките на организацията. В регресионното 

уравнение като първи блок са зададени променливите от „Политики на 

организацията“, като втори – от „Социалнопсихологически климат“, а 

като трети – от „Организационна справедливост“. На фигура 6 са предста-

вени процентите обяснена вариация при първата, втората и третата стъпка 

в модела. Вижда се, че променливите от блока „Политики на организация-

та“ обясняват 63% от вариацията в удовлетвореността от работата на во-
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еннослужещите, докато променливите от блоковете „Социалнопсихоло-

гически климат“ и „Организационната справедливост“ – само по 2%. Сле-

дователно може да се заключи, че социалнопсихологическият климат и 

организационната справедливост притежават слабо влияние върху удов-

летвореността от работата на военнослужещите дори когато променливи-

те от блока „Политики на организацията“ са контролирани. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Фиг. 6. Влияние на социалнопсихологическия климат  

и организационната справедливост върху удовлетвореността  

от работата на военнослужещите при контролиране  

политиките на организацията 

 

Влияние на социалнопсихологическия климат и организационна-

та справедливост върху привързаността към организацията на воен-

нослужещите при контролиране политиките на организацията. Кое-

фициентите на фигура 7 разкриват различна картина по отношение на 

привързаността към организацията на военнослужещите. Променливи-

те от блока „Политики на организацията“ обясняват едва 15% от вариа-

цията в зависимата променлива, тези от „Организационна справедли-

вост“ добавят допълнителни 19%, докато с най-голямо влияние от три-

те разглеждани независими променливи са от блока „Социалнопсихо-

логическият климат“ – 26%.  

Налага се изводът, че социалнопсихологическият климат и орга-

низационната справедливост показват по-силно влияние върху привър-

заността към организацията на военнослужещите в сравнение с поли-

тиките на организацията. 

 

Организационна 

справедливост 

Социалнопсихологически 

 климат 

Удовлетвореност  

от работата 
63% Политики  

на организацията 

+2% +2% 
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Фиг. 7. Влияние на социалнопсихологическия климат  

и организационната справедливост върху привързаността  

към организацията на военнослужещите при контролиране  

политиките на организацията 

 

Влияние на социалнопсихологическия климат и организационната 

справедливост върху намерението за напускане на организацията на 

военнослужещите при контролиране политиките на организацията. 

Влиянието на същите променливи върху намерението за напускане на 

организацията на военнослужещите е показано на фигура 8. Очевидно е, 

че политиките на организацията са най-значими при предсказването на 

намерението за напускане на организацията (22%), докато влиянието на 

останалите две променливи е незначително. Следователно нито социал-

нопсихологическият климат, нито организационната справедливост са в 

състояние да задържат военнослужещите да не напуснат армията, ако 

политиките на организацията се възприемат като неблагоприятни за тях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 8. Влияние на социалнопсихологическия климат  

и организационната справедливост върху намерението за напускане  

на организацията на военнослужещите при контролиране  

политиките на организацията 

Организационна 

справедливост 
Социалнопсихологически  

климат 

Привързаност  
към организацията 

 

15% 
Политики  

на организацията 

+26% 
+19% 

Организационна 

справедливост 

Социалнопсихологически 

климат 

Намерение за напускане  

на организацията 

 

22% Политики  

на организацията 

+3% +0% 
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Влияние на удовлетвореността от работата и привързаност-

та към организацията върху намерението за напускане на организаци-

ята на военнослужещите при контролиране политиките на организа-

цията. На фигура 9 е представен вторият маршрут на влияние върху 

намерението за напускане на организацията на военнослужещите, кой-

то преминава през тяхната удовлетвореност от работата и привързаност 

към организацията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 9. Влияние на удовлетвореността от работата  

и привързаността към организацията върху намерението  

за напускане на организацията на военнослужещите  

при контролиране политиките на организацията 

 

В разглеждания случай картината отново не се различава от 

представената на предходната схема – намерението за напускане на 

организацията на военнослужещите се предсказва най-силно от поли-

тиките на организацията (19%), докато удовлетвореността от работата и 

привързаността към организацията се проявяват като много слаби пре-

диктори. 

Заключение. В тази глава са представени различни статистически 

методи, чрез които предварително постулираният работен теоретичен 

модел е проверен. Вторичният факторен анализ и регресионните модели 

извеждат значително модифициран модел, който предоставя нови въз-

можности за теоретични и практически анализи и интерпретации. Ця-

лостната графична визуализация на новоизградения модел е представена 

на фигура 10. 

Привързаност  

към организацията 

 

Удовлетвореност  

от работата 

 

Намерение за напускане  

на организацията 

 

19% Политики  

на организацията 

+3% +1% 
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Фиг. 10. Модел за изследване на организационния климат  

във формированията/структурите на въоръжените сили  

на Република България 

Среда на 

организационен 

климат 

ПОЛИТИКИ НА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА 

(независими  

променливи) 

Модел за кариерно 

 развитие  

Социална политика  

Образ на военната 

институция 

РАБОТЕН СТРЕС 

Ролево претоварване 

Конфликт „работа – 

 семейство” 
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РАЗВИТИЕ  

Вътрешна  

мотивация 

Външна  

мотивация 

Екзистенциална  

мотивация 

ОСТАВАНЕ НА РАБОТА 

(зависими променливи) 

Удовлетвореност от работата 

 

НАПУСКАНЕ НА РАБОТА 

(зависими променливи) 

Намерение за напускане на 

организацията  

ОСТАВАНЕ НА РАБОТА 

(зависими променливи) 

Привързаност  

към организацията 

РАВНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНА 

РЕАЛИЗАЦИЯ  

- на половете 

- на етносите 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА 

СПРАВЕДЛИВОСТ 

Процедурна справедливост 

Дистрибутивна справедливост 

 

СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ  

КЛИМАТ 

Взаимоотношения с колегите 

Доверие в непосредствения  

командир/началник 

Възприета ефективност на формированието/ 

структурата 

Среда на 

организационен 

климат 

Среда на 

организационен 

климат 

Среда на 

организационен 

климат 
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ОБОБЩЕНИЕ 

 

Представителното изследване на организационния климат във 

формированията и структурите на въоръжените сили на Република 

България е сериозно научно предизвикателство, изискващо надеждни и 

валидни инструменти за измерване и модел, който да организира вклю-

чените променливи в обща рамка от връзки и влияния. Последното ан-

кетно проучване, проведено през 2017 г., показа, че изследователският 

екип се е справил успешно с възложената задача, което доведе до идея-

та за създаването на настоящата методика.  

В разработката са представени статистически доказателства, 

потвърждаващи експертността на авторите при създаването и използ-

ването на въпросниците, включени в анкетната карта. Представително-

то изследване предостави възможност да бъдат проверени качествата 

на инструментите като средство за измерване във военна среда. Резул-

татите показват, че те успешно преминават процеса на първоначална 

адаптация, имат висока вътрешна надеждност и чиста съдържателна 

факторна структура и могат да бъдат използвани за по-нататъшни прак-

тически и научни цели.  

Предварително изграденият работен вариант на теоретичен мо-

дел също беше подложен на статистическо доказателство. Резултатите 

от направените анализи потвърдиха малка част от първоначалните до-

пускания, значително модифицираха модела и обезсмислиха проверка-

та на голяма част от връзките, заложени в него. Независимо от неуспеха 

на първоначално заложените предвиждания анализите изведоха нов 

модел със значителна обяснителна сила по отношение на настоящото 

състояние на организационния климат във формированията и структу-

рите на въоръжените сили на Република България и възможности за 

съставяне на прогнози за неговото подобряване. В допълнение новият 

модел доказа, че изборът на включените в изследването променливи е в 

голяма степен правилен и точен. Същевременно се очертаха изводи със 

значителна практическа стойност, като именно несъответствието между 

Среда на организацио-

нен климат 
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предварителното мислене и получените резултати позволи да се осъз-

наят някои страни от възприятието на военнослужещите, които първо-

начално бяха разглеждани различно. Най-важните следствия от модела 

ще бъдат представени накратко. 

Първо, образът на военната институция във възприятията на во-

еннослужещите се оказа изключително мощен конструкт с висока 

предсказваща сила както по отношение на тяхната удовлетвореност от 

работата, така и по отношение на намерението им за напускане на ор-

ганизацията. Макар включените в този блок въпроси да имаха във ви-

сока степен социологическа насоченост – оценки за социалния статус 

на военнослужещите, усещане за работа в престижна институция, усе-

щане за сигурност и предвидимост на службата в бъдеще, анализите на 

отговорите неочаквано доведоха до изводи с много по-голямо практи-

ческо значение. Образът на военната институция показа високи корела-

ции с модела за кариерно развитие и социалната политика, които са 

базисни политики, повлияващи условията на труд в дадена институция 

или организация. С други думи, образът на военната институция е кон-

ституиращ елемент на отношението на военнослужещите към тяхната 

служба заедно с такива обективни характеристики на организацията, 

като модел за кариерно развитие и социална политика, и същевременно 

е централно ядро на тяхната удовлетвореност от работата и предсказ-

ващ фактора на намерението им за напускане на организацията.  

Второ, трите разглеждани фактора – „образ на военната инсти-

туция“, „модел за кариерно развитие“ и „социална политика“, обясня-

ват 64% от вариацията на отговорите за удовлетвореността от работата 

на военнослужещите. Удовлетвореността от работата е изключително 

важна променлива, поради факта, че от от всички останали тя най-

силно е свързана с намерението за напускане на организацията на воен-

нослужещите. Известно е, че в момента един от основните проблеми на 

Българската армия е некомплектуваността и напускането на обучени и 

подготвени кадри. В този контекст изключително важно е да се акцен-

тира върху факта, че дори когато блокът променливи „Политики на 

организацията“ е контролиран, социалнопсихологическият климат и 

организационната справедливост притежават слабо влияние върху 
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удовлетвореността от работата на военнослужещите. Практическият 

извод, който се налага, е, че негативният образ за организацията, ло-

шият модел за кариерно развитие и недостатъчно добрата социална 

политика не могат да се компенсират от никакви други фактори. Ако 

целта е военнослужещите да не напускат Българската армия, развитие-

то на тези три компонента на удовлетворително за тях ниво трябва да 

се превърне в първостепенна и безусловна задача за реализация. 

Трето, привързаността към организацията на военнослужещите е 

втората зависима променлива, която в по-малка, но значима степен е 

свързана с тяхното намерение за напускане на организацията. Тя се 

предсказва в най-висока степен от променливите, формиращи блока 

„Социалнопсихологически климат“. Така доверието в непосредствения 

началник/командир, положителните взаимоотношения с колегите, въз-

приетата ефективност на формированието/структурата могат да се раз-

глеждат като фактори, които са в състояние да компенсират негативно-

то влияние на политиките на организацията върху привързаността към 

организацията на военнослужещите и индиректно да минимизират тях-

ното намерение за напускане на организацията. От друга страна, фак-

тът, че вътрешната мотивация на военнослужещите влияе в значима 

степен върху тяхната привързаност към организацията

, предполага 

отчитане нивото на този вид мотивация при подбора на военнослужещи 

за постъпване в армията, за да се селектират тези, чието поведение се 

ръководи в по-голяма степен от мотиви като интерес към спецификата 

на военната професия, а не единствено към наградите (заплата, сигур-

ност, кариерно развитие и др.), които тя предлага. 

Четвърто, намерението за напускане на организацията на воен-

нослужещите не само опосредствано, т.е. през тяхната удовлетвореност 

от работата, но и директно се повлиява в най-висока степен от полити-

ките на организацията (образ на военната институция и социална поли-

тика). Този резултат отново доказва ключовата роля на политиките на 

организацията за преодоляване на проблема с напускането на кадри в 

армията. Важно е да се подчертае също, че при изследване на самостоя-

                                                           

 За регресиите, при които влиянието на независимите променливи се изслед-

ва самостоятелно. 
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телното влияние на независимите променливи в регресионните модели 

конфликтът „работа – семейство“ и външната мотивация (заплащане, 

бонуси, награди) се проявяват като пускови механизми, а високата вът-

решна мотивация (интерес към работата сама по себе си и към военната 

професия) се очертава в определена степен като стопиращ фактор по 

отношение на намерението за напускане на организацията на военнос-

лужещите. В индиректния модел, в който намерението за напускане на 

организацията се предсказва от зависимите променливи „удовлетворе-

ност от работата“ и „привързаност към организацията“, се доказва, че 

освен двете визирани променливи конфликтът „работа – семейство“ 

отново оказва значимо влияние върху разглежданата зависима промен-

лива. Консистентно проявяващият се резултат насочва вниманието към 

дефиниране границите на конфликта „работа – семейство“ във военна 

среда и формулиране на мерки в нормативните документи за миними-

зиране на неговите ефекти върху организационната ефективност на 

военнослужещите. 

Пето, необходимо е да се концентрира вниманието на управленс-

ките нива към строгото спазване на справедливостта при прилагането 

на процедурите и разпределянето на наградите в съответствие с вложе-

ните усилия от военнослужещите. Противно на очакванията процедурна-

та и дистрибутивната справедливост се оказаха фактори с по-силно вли-

яние върху организационния климат във военните формирования и 

структури в сравнение с променливите, формиращи социалнопсихологи-

ческия климат. Двата вида справедливост, самостоятелно или комплекс-

но, проявяват значими ефекти по отношение и на трите разглеждани за-

висими променливи („удовлетвореност от работата“, „привързаност към 

организацията“ и „намерение за напускане на организацията“). Този ре-

зултат предполага, че за да се поддържат оптимални нива на удовлетво-

реност от работата и привързаност към организацията на военнослуже-

щите, както и да не се провокира тяхното намерение за напускане на ор-

ганизацията, е наложително военните формирования и структури да се 

ръководят от изискванията, произтичащи от прилагането на процедурна-

та и дистрибутивната справедливост.  
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Шесто, двата изследвани вида стресори – „ролеви конфликт“ и 

„ролево претоварване“, половата и етническата неравнопоставеност във 

военна среда не се доказаха като значими предсказващи фактори на 

удовлетвореността от работата, привързаността към организацията и 

намерението за напускане на организацията на военнослужещите, факт, 

който се разминава с предварителните очаквания на авторите за сте-

пента на тяхното влияние. Вероятно е техните ефекти да се елиминират 

от факторите с по-силно влияние, като политиките на организацията и 

организационната справедливост. 

Седмо, резултатите от проведените анализи посредством метода 

на йерархичната множествена регресия позволяват с много висока сте-

пен на вероятност да се твърди, че допуснатата в теоретичния модел 

медиация на блока променливи „Социалнопсихологически климат“ във 

връзките на блока променливи „Политики на организацията“ с „удов-

летвореността от работата“ и „намерението за напускане на организа-

цията“ категорично може да се отхвърли. Получените доказателства 

позволяват да се приеме единствено частичната медиираща роля на 

блока променливи „Социалнопсихологически климат“ по отношение на 

връзките между блока променливи „Политики на организацията“ и за-

висимата променлива „привързаност към организацията“. На практика 

този резултат означава, че чрез поддържането на социалнопсихологи-

ческия климат на удовлетворяващи нива може да се постигне по-висока 

привързаност на военнослужещите към тяхната организация, което 

косвено да понижи тяхното намерение за нейното напускане. 

Осмо, ниският процент обяснена вариация в отговорите на изс-

ледваните лица по отношение на намерението за напускане на органи-

зацията показва, че не всички фактори, които провокират желанието на 

военнослужещите за напускане на организацията, са включени в моде-

ла за изследване на организационния климат във военните формирова-

ния и структури. Необходими са бъдещи усилия в тази насока за по-

пълното им изявяване. 

Като цяло разгледаните следствия от крайния модел, доказан в 

настоящата методика, предполагат заключението, че най-важните про-

менливи, имащи отношение при диагностиката и интервенциите на ор-
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ганизационния климат във формированията и структурите на въоръже-

ните сили на Република България, са формираният във възприятията на 

военнослужещите образ на военната институция, моделът за кариерно 

развитие, социалната политика, процедурната и дистрибутивната 

справедливост. Определени значими влияния проявяват конфликтът 

„работа – семейство“, вътрешната мотивация за служба, взаимоотно-

шенията с колегите и възприетата ефективност на формирование-

то/структурата. Всяка от тези променливи налага специфично третира-

не за постигане на планираните резултати от ръководството на Минис-

терството на отбраната и командването на въоръжените сили. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработената методика за измерване на организационния климат 

във формированията/структурите на въоръжените сили на Република 

България може да бъде полезна на експертите в няколко направления.  

Първо, в методиката са включени с пълния си текст въпросници, 

които измерват определени теоретични конструкти, посочва се техният 

произход и се разглеждат някои психометрични показатели, които ги 

характеризират като надеждни и валидни мерки за изследователски 

цели във военна и невоенна среда. Повечето от въпросниците притежа-

ват отлични коефициенти за вътрешна надеждност и чиста съдържа-

телна факторна структура, като само малка част от тях се нуждаят от 

доразработване. Те могат да бъдат полезен инструмент за измерване на 

различни въпроси или проблеми, свързани с дейността и интересите на 

военни психолози, преподаватели, докторанти и студенти. 

Второ, методиката показва пътя от апробирането на един теоре-

тичен модел до неговото доказване. Независимо че не са приложени 

най-модерните статистически методи за доказателство в областта (нап-

ример свързаните със структурното моделиране), смятаме, че дори и в 

този си вид разработката би могла да бъде особено полезна за докто-

рантите на Военна академия „Г. С. Раковски“, които остават на нивото 

на формулиране на даден модел и автоматично приемат, че той предс-

тавлява научен принос, без да бъдат направени и минимални усилия за 

неговото доказване. В методиката ясно е показано, че колкото привле-

кателен и логичен да изглежда даден постулиран модел, най-често той 

се доказва само частично. Въпреки това в целия преминат процес на 

приемането или отхвърлянето на първоначалните хипотези познанието 

постига по-високи нива и се разкриват идеи, които не са били забеляза-

ни в началото или са били интерпретирани по погрешен начин. 

Трето, настоящата методика е полезна за бъдещите изследвания 

на организационния климат във формированията/структурите на въо-

ръжените сили на Република България. Тя способства да се направят 
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изводи за факторите, чието изследване е необходимо да бъде продъл-

жено, и за новите променливи, които трябва да се добавят, за да се пос-

тигне по-добра и по-адекватна на практическите потребности предсказ-

ваща сила на модела. В тази плоскост възможни насоки за по-

нататъшно развитие на методиката са доразработване на по-разширена 

и задълбочена мярка за фактора „намерение за напускане на организа-

цията на военнослужещите“, както и включване на допълнителни про-

менливи, които да го предсказват. Подлежат на доразработване и ска-

лите „равни възможности за професионална реализация на половете“ и 

„равни възможности за професионална реализация на етносите“ поради 

незадоволителните им коефициенти за вътрешна консистентност. В 

бъдещо доразработване на методиката ще бъдат разгледани и останали-

те критерии за надеждност и валидност на инструментите – тест-ретест 

надеждност, вътрешна, ковергентна и дивергентна валидност. При по-

нататъшно развитие на методиката се предвижда да се използва също 

структурно моделиране за доказване на различни варианти на модели и 

избор на най-добро съответствие с теоретичния модел. 

В заключение разработването на валидни и надеждни инстру-

менти за оценка на организационния климат във формированията и 

структурите на въоръжените сили на Република България и на матема-

тически модел, който да организира връзките и влиянията помежду им, 

понастоящем е във висока степен реализирана задача. Бъдещите изс-

ледвания и усилия в тази насока биха спомогнали за усъвършенстване-

то или модификацията им, при условие че възникне подобна потреб-

ност. Институтът за перспективни изследвания за отбраната осигурява 

на управленските нива в Министерството на отбраната прецизна и ва-

лидна информация за ежегодното състояние на организационния кли-

мат във формированията и структурите на въоръжените сили на Репуб-

лика България, което им позволява да поддържат или коригират важни 

фактори от организационната среда и по този начин да я контролират в 

съответствие с поставените стратегически и оперативни цели и задачи. 
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Приложение 1 

 

ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ 

 

Конструкт – етикет за латентни (невидими) променливи, които 

стоят в основата на наблюдаваното поведение. 

Емпиричен индикатор – операционализиране и декомпозиране 

на теоретичното понятие до понятие, което не може да бъде конкрети-

зирано повече и представлява единството от въпрос и отговори, като в 

зависимост от избрания метод служи за информационна основа на съ-

бирането на информация. 

Институция – организация, имаща продължителна регулативна 

функция с дефинирана система от роли. 

Образ на военната институция – формира се на базата на по-

ведението, значимите обществени функции и взаимодействието ѝ с 

други субекти. 

Социален статус на военнослужещите – социалната позиция на 

военнослужещите в стратификационната структура на обществото, която 

се определя от условията на живот и труд, задоволяването на потребнос-

тите (материални, социални и духовни), социалната реализация, възмож-

ностите за развитие и т.н. 

Престиж на институцията – идеалният образ на дадена органи-

зация пред обществеността; впечатлението, което публиката има за нея. 

Сигурност и предвидимост на службата – вероятността насто-

ящата работа да се запази дълго време със съответната финансова обез-

печеност и възможности за развитие. 

Социална политика на Министерството на отбраната – пос-

тоянно функционираща система от социални дейности, насочени към 

подобряване социалния статус на военнослужещите и цивилните слу-

жители във въоръжените сили и Българската армия. 

Модел за кариерно развитие – концепция, посочваща начините 

и средствата за постигане на конкретен резултат по отношение на про-

цеса на планиране, управление и реализиране потенциалните възмож-
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ности на военнослужещите за развитието им чрез назначаване/заемане 

на длъжности, изискващи равни или по-високи военни звания. 

Мотивация – цели и причини, диктуващи избора на поведение 

на хората; мисловен процес, формиращ поведението, и социален про-

цес, променящ поведението на другите. 

Вътрешна мотивация – самогенериращи се фактори, които влия-

ят върху конкретното поведение или насока на развитие. 

Външна мотивация – всичко, което се предприема от органи-

зацията за мотивиране на работещите в нея. 

Екзистенциална мотивация (по Е. Маслоу) – породена от не-

обходимостта за задоволяване жизненонеобходимите потребности на 

личността, като сигурност, безопасност, храна, вода и др. 

Мотивиране – процесът на използването на различни инстру-

менти и подходи, за да се накарат хората да изпълняват ефективно и с 

желание поставените им задачи. 

Кариера – еволюция на статуса, ролите, отговорностите и прес-

тижа, свързани с професионалния живот на личността.  

Кариерно развитие – процес, определян от взаимодействието 

между психологически, социологически, икономически, физически 

фактори и фактори на случайността, формиращи последователността на 

отделните длъжности, професии или кариери, които лицето заема през 

целия си живот. 

Удовлетвореност от работата – субективна оценка за работата, 

основана на степента на съвпадение между желано и действително, 

очаквания и изпълнението им. Общата удовлетвореност от работата е 

сумарна величина от удовлетвореността от отделните аспекти и пара-

метри на работата и др. 

Процедурна справедливост – наличие на справедливост на про-

цеса на прилагане на правилата и процедурите в дадена организация. 

Дистрибутивна справедливост – наличие на справедливост 

при разпределяне на крайните резултати, като награди, блага, възнаг-

раждения, бонуси, кариерно развитие и други в дадена организация. 
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Сексизъм – комплекс от предразсъдъци и проява на дискрими-

нация и/или омраза към хората в зависимост от техният пол, но може да 

се отнася и до принципното разделение на хората по този признак. 

Етническа толерантност – зачитане правата на всички раси и 

етноси и уважение към тяхната история и култура. 

Стрес – състояние, което се появява предимно в ситуации, кога-

то фактори (стресори) от външната или вътрешната среда въздействат с 

висока честота, интензивност или продължителност върху индивида и 

нарушават установения му ритъм или баланс на живот. 

Конфликт „работа – семейство“ – форма на междуролеви кон-

фликт, който настъпва, когато изискванията, предявявани от работата и 

семейството, са несъвместими в определена степен. 

Привързаност към организацията – силата, която задържа 

личността на работа въпреки по-добрите алтернативи на друго място. 

Възприета ефективност на формированието/структурата – 

субективната оценка на военнослужещия за качеството и ефективност-

та, с които се извършва работата.  
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Приложение 2 

 

СТАТИСТИЧЕСКИ ТЕРМИНИ 

 

Корелация – математически метод за изчисляване на връзката 

между две променливи. Не дава информация за причинно-следствените 

връзки между тях. 

Коефициент на корелация на Пирсън (r) – показва силата и 

посоката на връзката между две количествени променливи. Заема стой-

ности между -1 – +1. Положителните коефициенти показват правопро-

порционална връзка, а отрицателните – обратнопропорционална връзка 

между променливите. Стойността на коефициента е индикативна за 

силата на връзката: 0 < r < 0.3 – слаба корелация; 0.3 < r < 0.5 – умерена 

корелация; 0.5 < r < 0.7 – значителна корелация; 0.7 < r < 0.9 – висока 

корелация; 0.9 < r < 1 – много висока корелация. 

Факторен анализ – метод за извличане на латентните димен-

сии, които организират вариацията в отговорите на изследваните ли-

ца. Най-често се използва за диференциране на множеството айтеми в 

скали. 

Initial Eigenvalues – един от методите, който показва броя на 

факторите в дадено факторно решение. За извличане на самостоятелен 

фактор е необходимо оценката да е по-голяма от 1.0. 

KMO and Bartlett's Test – коефициенти, които показват дали 

даденият факторен анализ е адекватен или приложим за съответната 

извадка. При наличие на адекватност коефициентите са значими. 

Коефициент за вътрешна консистентност – Алфа на Крон-

бах – коефициент, който показва вътрешната съгласуваност или хомо-

генност на айтемите да измерват една латентна променлива. За да е на-

деждна скалата, коефициентът трябва да е по-висок от 0.7. 

Регресионен анализ – най-общо показва дали съществува фун-

кционална зависимост между две или повече случайни величини и ка-

къв вид е тя. Най-честа е линейната зависимост. Методът се използва за 

моделиране на причинно-следствени връзки. 
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Коефициент Beta – стандартизираният Beta коефициент ранжи-

ра влиянието на независимите променливи по тяхната сила. Когато β > 0, 

повишаването на независимата променлива води до повишаване на за-

висимата променлива. Когато β < 0, повишаването на независимата 

променлива води до понижаване на зависимата променлива. 

Коефициент R
2 

– използва се коефициентът ΔR
2
 – Adjusted R 

Square. Той показва процента на обяснената вариация при дадения рег-

ресионен модел.  

Коефициент промяна на R
2
 – показва с колко единици следва-

щата променлива със значимо влияние в един регресионен модел по-

вишава процента на обяснена вариация в сравнение с предходната. 

Condition Index – служи като индекс за отстраняване на зависи-

мите помежду си променливи. Ако той получава стойност, по-висока от 

.30, следващата поред променлива се отстранява. 

Постъпкова линейна регресия – най-често използван метод за 

извличане на регресионен модел, при който резултатите се извеждат на 

няколко стъпки. На първата стъпка се показват независимите промен-

ливи, които оказват най-силно влияние върху зависимата променлива, а 

на следващите стъпки се добавят останалите независими променливи 

със значимо влияние.  

Множествена йерархична регресия – регресионен метод, при 

който въвеждането на независимите променливи се задава на блокове. 

Приема се, че първият зададен блок от променливи е контролиран в 

най-висока степен. 
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РЕЦЕНЗИЯ  

от професор д.н. Митко Стойков 

 

Основна цел на предоставената за рецензия преди отпечатването 

научна разработка на тема „Методика за оценка на организационния 

климат във формированията и структурите на въоръжените сили на 

Република България“ е публикуването на верифицирана, базирана на 

няколкогодишна успешна практика усъвършенствана методика за из-

мерване на организационния климат в системата на Министерството на 

отбраната и Българската армия. Трудът е авторска разработка на изсле-

дователски екип от Института за перспективни изследвания за отбрана-

та, създаден в отговор на потребността от прилагане на доказано вери-

фицирани научноприложни продукти за провеждане на социологичес-

ките проучвания за измерване на организационния климат. Настоящите 

търсения на авторския колектив са в унисон с усилията и практиките на 

ръководството на МО за търсене на политически и управленски инст-

рументи за непрекъснато повишаване ефективността на работата на 

административните структури и дейността на военните формирования 

чрез механизми и инструменти за целенасочено повишаване на социал-

ния статус на военнослужещите.  

За постигането на конкретните цели за усъвършенстване методи-

ката и практиката на социологическите проучвания настоящият труд 

условно е разделен на няколко части: описание на целевата група на изс-

ледванията чрез представяне на извадката, представяне на използвания 

теоретичен модел за изследването и прилаганите методи за измерване на 

характеристиките на съвременните организации. В условната уводна 

част на методиката последователно са представени ролята на организа-

ционния климат за функционалността на организацията и съответно зна-

чимостта на прилагането на верифицирани модели за проучване мнение-

то на нейните служители, сбор и използване на обективна информация за 

тяхната мотивация и професионална ангажираност, които могат да пос-

лужат за анализи и оценки на прилаганите управленски практики за раз-

витие на структурата, управлението на социалния капитал и организаци-

онната култура. Подобен начин на изследване чрез непосредствен кон-
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такт позволява придобиване на реална представа за вътрешната страте-

гическа комуникация в организацията, за съпричастността на служите-

лите към целите и дневния ред, както и за ефективността на прилаганите 

мерки на социалната политика от нейното ръководство. 

Прегледът на първата част на монографията позволява опреде-

лянето на конкретните задачи на създателите на методиката при изс-

ледване на организационния климат във военните структури, като из-

мерване степента на отношение на военнослужещите към конкретни 

актуални елементи на управленските практики – настоящ модел за ка-

риерно развитие, удовлетвореност от провежданата социална политика 

на Министерството и състоянието на взаимоотношения в организация-

та. Обобщени, резултатите подпомагат идентификацията и анализа на 

влиянието на позитивни и негативни тенденции и промени, чието отчи-

тане би могло да се използва за целенасочено коригиране на управлен-

ските практики и инструментите на социалната политика. 

С представянето на целевата група на изследването в първата 

част на монографията се акцентира върху формирането на представи-

телни модел и извадка, които позволяват гарантирана екстраполация на 

резултатите върху всички организации от системата на Министерството 

на отбраната. За конструирането на теоретичния модел на методиката е 

приложен опитът от използваните практики: подбор на случаен признак 

на определен брой конкретни категории офицери, сержанти и войници 

за всяка организационна структура. Отчитат се параметрите място в 

организацията, прослужено време, обучение, пол, възраст, семейно по-

ложение, които позволяват установяване на корелации между вътреш-

ното състояние в организацията и реализацията на нейната основна 

дейност, удовлетвореността персонала, съпричастността с организация-

та, като и потенциални намерения за нейното напускане. Затова автори-

те формират теоретичен модел за отчитане на изследваните променли-

ви в няколко отделни блока. Първият е създаден, за да отчете обектив-

ното състояние на самата организация за всички членове – социална 

политика, модел за кариерно развитие, възможности за реализация като 

пол и етнос, инструменти на организационната справедливост. Вторият 

блок променливи отчита състоянието на психоклимата в организация-
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та – ефективност, мотивация, влияние на семейството. В третия блок са 

отчетени променливите, които формират облика на организацията и 

свързаните с него възприятия на членовете ѝ, а в четвъртия – готов-

ността и мотивацията за съпричастност с бъдещето на организация или 

демотивацията и желанията за разделяне с нея. С използването на базо-

ви и периферни връзки в теоретичния модел е определена обвързаност-

та между отделните блокове променливи, които са основата за измер-

ване на промените в организационния климат.  

В следващата основна част са представени формите на прилага-

не на изследването чрез непосредствено и анонимно анкетиране, както 

и чрез групови дискусии в рамките на фокус-групите. Методите за из-

мерване характеристиките на организационния климат са описани пос-

ледователно като оценки на политиките на организацията, на социал-

нопсихологическия климат, на образа на организацията и на мотиваци-

ята за запазване или напускане на заеманата позиция в оценяваната ор-

ганизация. За всяка от измерваните области са разработени инструмен-

ти, които позволяват съответната цялостна и правдива оценка, и благо-

дарение на обвързаността с останалите разкриват картината на състоя-

нието на организационния климат. Повечето от избраните характерис-

тики са производни на правнонормативната уредба, която регламентира 

структурата и функционалността на оценяваните организационни 

структури, а така също и на развитието на социалния капитал в тях.  

За оценка на политиката на организацията са избрани характерис-

тиките социална политика, модел за кариерно развитие, организационна 

справедливост, равни възможности за професионална реализация на по-

ловете и етносите и източници на стрес в организацията, а всяка харак-

теристика се оценя на базата на включени във въпросника фактори, кои-

то позволяват факторен анализ и могат да бъдат измерени с използване 

на факторни тегла. Анализът на резултатите на базата на статистическа 

обработка на получените данни с използване на определен набор от фак-

тори разкрива релативността на използването на подобен тип научноп-

риложна конструкция за изследване характеристиките на организацион-

ния климат. Подобен подход е приложен към изследването на социална-
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та политика с акцент върху удовлетвореността на служителите от опре-

делени нейни характеристики, които позволяват сумарна оценка.  

Организационната справедливост характеризира общото състоя-

ние на организационния климат чрез влиянието върху мотивацията на 

служителите. Създадената конструкция измерва процедурната (удов-

летвореност от обективно съществуващите правила и норми и тяхното 

прилагане в дейността на организацията) и дистрибутивната справед-

ливост, като съгласие и удовлетворение от видимостта на резултатите 

от полаганите усилия от всеки служител. Оригинален принос на авто-

рите е и промяната на подхода към изследваните чрез използване на 

разказна вместо въпросителна форма на оценяваните въпроси. Измер-

ването и оценката на възможностите за еднаква професионална реали-

зация на половете позволява реалистична оценка благодарение на из-

ползвания подход за окачествяване „привилегироваността“ на всеки от 

половете. Етническата толерантност в изследваните организации се 

оценява на базата на проявените търпимост, зачитане на социални, кул-

турни, исторически, сексуални и религиозни различия, чиято обобщена 

характеристика е толерантност при запазване на етническите различия. 

Резултатите подпомагат наличие/отсъствие на индикации за етническа 

и полова дискриминация в проучваните организационни структури.  

От изключително значение за общата оценка на организацион-

ния климат е отношението на целевата група към условията за работа и 

функциониране на организацията. Затова авторите оценят влиянието на 

работната среда върху организационния климат чрез измерване нали-

чието и състоянието на работен стрес – показател за отсъствието на 

вътрешни и външни конфликти.  

За измерване на социалнопсихологическите характеристики на 

организационния климат са използвани конструктите взаимоотношения 

с колегите, доверие в лидерството или ръководството, организационна 

ефективност, мотивация за кариерно развитие, вътрешен конфликт 

между семейството и организацията За всяка от измерваните характе-

ристики е създаден конструкт, който позволява надеждно измерване на 

променливите, характеризиращи социалнопсихологическия климат в 

организацията, и използване за научноизследователски цели. 
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Измерването на представителния социален статус на организаци-

ята се оценя чрез образа на военната организация и представя възприя-

тията на служещите за мястото и значимостта на тяхната структура в 

йерархията на обществените организации. За целта авторите са използ-

вали научноприложните конструкти възприятие за социален статус, усе-

щане за престижността на институцията, сигурност и предвидимост на 

функционирането. Цялостният образ на организацията се формира чрез 

обобщаване на резултатите в представените конструкти, а релативността 

на основните характеристики разкрива пригодността за приложения ме-

тод за изследване на обществения образ на всяка институция. Мотиваци-

ята за запазване или напускане на заеманата позиция в организацията 

разкрива основно удовлетвореността/неудовлетвореността от работата и 

съпътстващите заемането на определена позиция качество на живот, 

адаптация към обществото и ефективност на организацията, поради кое-

то нейното измерване има съществено значение при набелязването на 

действени мерки за функционалността на организацията и организаци-

онния климат като цяло. Използването на множество разнообразни ком-

поненти с различна тежест и влияние върху мотивацията е предпоставка 

за обмисляне и въвеждане при необходимост на нов конструкт или раз-

делянето на настоящия на съставни части, които биха могли да отразят 

по-пълно и целенасочено влиянието на състоянието на нормативното и 

материалното комплектуване на организацията върху мотивацията на 

нейните служители.  

Проверката на приложимостта на модела чрез използване на по-

редица статистически методи и двустепенен факторен анализ гарантира 

получаването на емпирични резултати с необходимото качество за пос-

ледващи анализи на състоянието на оценявания организационен кли-

мат. Статистическите методи и вторичният факторен анализ подпома-

гат проверката на приложимостта и усъвършенстването на представе-

ния в началото модел, който предоставя разширени възможности за 

последващи теоретични надграждания, практически анализи и интерп-

ретации.  

За по-точно отразяване същността на предложената за рецензия 

монография в текста на рецензията съм използвал наименованието ме-
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тодика, поради което предлагам промяна на нейното заглавие: „Мето-

дика за оценка на организационния климат във формированията и 

структурите на въоръжените сили на Република България“. Приносите 

от разработването на представената за рецензия монография могат да 

бъдат обобщени в следните области. Методиката включва необходим 

брой въпросници за измерване на представените теоретични конструк-

ти, които са апробирани, могат да бъдат използвани като инструменти 

за изследване, а също така не представят ограничения и могат да бъдат 

усъвършенствани при необходимост. Прилагането на методиката разк-

рива и възможност за усъвършенстване на начален теоретичен модел на 

изследване и доказа неговата приложимост за потвърждаване или отх-

върляне на формулирани хипотези. Възможността за обогатяване на 

набора от променливи позволява адаптивност на модела и цялата мето-

дика към променящите се условия при негово бъдещо използване за 

измерване на организационния климат в структурите на Министерство-

то на отбраната, Българската армия или в други организационни струк-

тури. 

Прегледът и задълбоченото запознаването със структурата, съ-

държанието, същността на предложената и апробирана изследователска 

методика в настоящата монография са достатъчно силни аргументи за 

очакван успех от нейното прилагане в практиката. Оценени заедно със 

значимостта на приносите за обогатяване на научноизследователската 

практика ми позволяват да поставя положителна оценка и да предложа 

нейното публикуване. 
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РЕЦЕНЗИЯ  

от полковник доц. д-р Димитър Димитров 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Проблемът за лидерските практики, мотивацията, екипността, 

удовлетвореността, социалния климат и социалната политика в Минис-

терството на отбраната е перманентна тема не само в полето на управ-

ленската дейност на всички командири и началници в сектора за отбра-

на, но и на редица изследователски проекти, включително и във Военна 

академия „Г. С. Раковски“. В тази насока представената за рецензия 

монография е поредната стъпка в тази област. Тя е своеобразно задъл-

бочаване на изследванията на организационния климат във формирова-

нията/структурите на въоръжените сили на Република България, които 

се осъществяват ежегодно след 2015 г. Интересът към темата е законо-

мерен, породен от системата от изисквания, процеси и практики, които 

съществуват в ролята на предпоставки, формиращи военната субкулту-

ра и ефектите на редица съпътстващи позитивни и негативни ефекти 

върху дейността на военнослужещите.  

Според доклада за състоянието на отбраната и въоръжените си-

ли на Република България
*
 за 2016 г. намаляването на привлекател-

ността на военната професия оказа отрицателно въздействие върху 

мотивацията на личния състав във въоръжените сили. Систематизи-

раните там фактори с демотивиращо влияние върху личния състав са 

пониженият социален престиж на военнослужещите и недостатъч-

ното обществено признание на военната професия; липсата на перс-

пектива и сигурност за професионално развитие вследствие на посто-

янно изменящата се нормативна база; допълнителното натоварване 

на личния състав, полагането на извънреден труд, който много труд-

но може да бъде компенсиран; недостатъчната ресурсна обезпече-

ност при изпълнение на ежедневните задачи; неосигуреността с жи-

лища и несъответствието между заплащаните наеми и компенсаци-

                                                           
*
 Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република Бъл-

гария през 2016 г. [прегледан 11.10.2018 г.]. https://www.mod.bg/bg/doc/drugi/ 

20170905_Doklad_za_sustoyanieto_na_otbranata_VS_2016.pdf  

https://www.mod.bg/bg/doc/drugi/%2020170905_Doklad_za_sustoyanieto_na_otbranata_VS_2016.pdf
https://www.mod.bg/bg/doc/drugi/%2020170905_Doklad_za_sustoyanieto_na_otbranata_VS_2016.pdf
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онните суми за тях; завишеното ниво на професионален стрес, най-

вече сред офицерския състав. С оглед на посочените особености и сис-

темното влияние на фактора „мотивация“ в организационния живот е 

закономерен въпросът какво би следвало да е отражението на опреде-

лени демотивиращи фактори върху организационния климат за успеш-

ното функциониране на всяка устойчива структура. 

Предлаганата за рецензия монография е дело на трима автори, а 

именно: професор д.с.н. Янцислав Янакиев, д-р Теодора Георгиева и ма-

гистър по социология Теодора Грозданова. Научната разработка има 

претенцията да представи методология за измерване на организационния 

климат във военните формирования и структури в Министерството на 

отбраната. Работното заглавие е „Методика за оценка на организацион-

ния климат във формированията и структурите на въоръжените сили на 

Република България“. Във въведението авторите си поставят шест по-

тенциални направления за анализ на организационния живот посредст-

вом организационния климат, както и три основни цели на емпиричното 

проучване. Авторите посочват, че представения тук теоретичен модел за 

изследване на организационния климат е съставен в резултат на натру-

пания опит и получените резултати в предходни изследвания. Очаквани-

ята са посоченият теоретичен модел да организира оценяваните аспекти 

от климата във военна среда в обща картина от връзки и влияния, като е 

предложена и неговата статистическа верификация.  

По същество научният труд представлява теоретико-емпирично 

изследване, където са следвани добрите практики в професионално нап-

равление 3.2 „Психология“. Добросъвестно са изложени извадката, пос-

тановката на модела за изследване, методите за изследване и статисти-

ческите им показатели, взаимовръзките между компонентите, обобщени-

ето на получените резултати и заключение. Също така е посочена цити-

раната литература, както и речник на термините и понятията. 

Проведена е първоначална адаптация и са структурирани об-

що 17 въпросника, които са надлежно статистически верифицирани. 

Показателите им са приемливи и съставляват необходимата структу-

рообразуваща основа за последващия анализ. Пунктуалността, пъл-

нотата в обосновката и пълното посочване на получените статисти-
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чески резултати ме карат да заключа, че получените резултати са 

достоверни.  

Авторите са задълбочили анализа на данните, като с провеждане-

то на вторичен факторен анализ допълнително са проверили заложените 

предварителни хипотези към методологията и модела на изследване. 

Така например се отхвърля допускането първичните мотивационни фак-

тори, че принадлежат към блока на „Социалнопсихологическия климат“; 

преосмислени са предварителните допускания за формиращата основа на 

т.нар. работен стрес; равните възможности за професионална реализация 

се идентифицират като самостоятелен фактор; опровергава се допуска-

нето за компонента организационна справедливост, като неговата при-

надлежност се причислява към фактора „Политики на организацията“; 

ролевия конфликт се възприема като самостоятелен фактор и т.н.  

Проведеният корелационен анализ проверява наличието на вза-

имовръзки между променливите в анализа в три посоки – по отношение 

на всяка една от зависимите променливи: удовлетвореност от работа, 

привързаност към организацията и намерение за напускане на работа. 

Впоследствие се прилага и регресионен анализ в опит да се установят 

факторите с най-силно влияние върху изходната променлива. Въпреки 

получените обнадеждаващи резултати за потенциални връзки между 

променливите за ефекта върху зависимата променлива и изненадващо 

добрия процент обяснена вариация според мен крайните заключения 

могат безспорно да бъдат приети за валидни за настоящото изследване, 

но не и за общовалидно приети предиктори. 

Последната стъпка в изследването касае проверка на влиянието 

на блоковите променливи с определяща тежест върху критичните из-

ходни променливи – удовлетвореност от работа, привързаност към ор-

ганизацията, намерение за напускане на работа. Там се установява, че 

„Социалнопсихологическият климат“ и „Организационната справедли-

вост“ притежават по-силно влияние върху „Привързаността към орга-

низацията“ в сравнение с „Политиките на организацията“; „Политиките 

на организацията“ са най-мощни при предсказването на „Намерението 

за напускане на работата“, докато влиянието на останалите две промен-

ливи е незначително, което е индикатор за това, че нито „Социалнопси-
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хологическият климат“, нито „Организационната справедливост“ са в 

състояние да задържат военнослужещите да не напуснат армията, ако 

политиките на организацията са възприемани като неблагоприятни за 

тях; „Намерението за напускане на организацията“ се предсказва най-

силно от „Политиките на организацията“, докато „Удовлетвореността 

от работата“ и „Привързаността към организацията“ сами по себе си се 

проявяват като много слаби предиктори. 

В резултат на установените взаимовръзки е представен и ново-

изграденият модел за изследване на организационния климат във фор-

мированията/структурите на въоръжените сили, представен на фиг. 10. 

Формулираните обобщения съответстват на резултатите в анализа. 

Формулира се позицията, че най-важните променливи, които имат от-

ношение при диагностиката и интервенциите на организационния кли-

мат на въоръжените сили на Република България, са формираният във 

възприятията на военнослужещите „Образ на военната институция“, 

„Моделът за кариерно развитие“, „Социалната политика“, „Процедур-

ната и дистрибутивната справедливост“. 

2. Оценка на научните резултати и критични бележки 

Безспорно представеното теоретико-емпирично изследване се 

откроява със своята обхватност и задълбоченост, както и най-вече в 

опита да се верифицира цялостен модел за оценка на организацион-

ния климат в структурите на въоръжените сили с приложен, макар и 

засега единствено апробиран апарат за оценка. Получените резултати 

потвърждават някои общотеоретични допускания, свързани с органи-

зационното поведение, които са частично тествани в българската во-

енна субкултура.  

От друга страна, получените резултати в анализа са наложили 

пренареждане в изходния модел за изследване и установения емпирич-

но такъв. Този факт осветява отсъствието на предварителен и по-

задълбочен теоретичен анализ, който да освети и обоснове съществува-

нето на по-вероятните признак фактори, медиатори и значимите за ор-

ганизацията потенциални признак резултати. На свой ред този прочит 

би предопределил и включването на друг емпиричен апарат, с потенци-

ално възможни различни резултати от настоящите. 
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Освен това е спорно твърдението, че организационния климат се 

повлиява основно от управленския екип на организацията. С цел обек-

тивност следва да бъдат посочени и други фактори – например средо-

вите и личностните.  

На следващ ред изборът на методика за оценка на някои от про-

менливите също би могъл да се преосмисли. Така например допускането 

за наличие на лидерско поведение да се диагностицира единствено чрез 

доверието е дискусионно. Съществена алтернатива на този подход би 

могло да бъде решението кой лидерски стил ще довежда до значима про-

ява на признак резултата, още повече щом командването на съответните 

структури (подразделение, формирование) е поставено като ключово 

допускане при формиране на климата. Също така по отношение на пос-

тановката за т.нар образ на армейската институция конструктът се изг-

ражда на база критерии за ценности в труда, което предоставя частична 

информация за изградения конструкт. Заслужава да се преосмисли и 

мястото в модела за оценка на климата на присъствието и характера на 

влияние на работата върху семейството, въпреки установените взаимов-

ръзки. Подобен е и случаят при оценка на работния стрес, където полз-

ването и на допълнителен/друг метод за диагностика за вида на стреса би 

оказало по-значима информация. Заслужава внимание от изследователс-

ка и управленска гледна точка и проблемът за професионалното изпепе-

ляване, чиито ефекти са вече потвърдени в научната литература. 

Посочените особености предполагат ревизиране на заложените 

допускания и установените резултати в представения модел и преос-

мисляне състава на признак факторите. Задълбочената теоретична 

аргументация, а така също и включването на набор от заместващи ме-

тоди за оценка ще придадат по-голяма завършеност и най-вече диаг-

ностична възможност на инструментариума. Същото може да се отнесе 

и към вида на признак резултатите – климата в организацията. Зало-

жените белези в настоящия модел по-скоро могат да бъдат възприети 

като ефекти (индикатори), но не и като обхватни характеристики.  

Моделът за оценка следва да изхожда и да отчита редица особе-

ности на военната субкултура – единоначалие, дисциплина, професио-

нален етос, военна етика, сплотеност, боен дух и т.н. 
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3. Заключение 

На базата на горепосоченото може да се заключи, че е налице 

задълбочено теоретико-емпирично изследване за изграждане на веро-

ятните компоненти и фактори, формиращи климата в организацията. 

Установените взаимовръзки съставляват основата за изградения насто-

ящ модел за изследване на организационния климат във формирования-

та. Получените резултати в него са съществени. Те пораждат възмож-

ността, но и необходимостта от усъвършенстването му, преди да 

бъде предложен за база за оценка, а още по-малко за платформа за 

организационни интервенции.  

Безспорно, както посочват и самите автори, настоящият модел 

за организационния климат във формированията би могъл да намери 

своето приложение в работата на изследователи и докторанти за науч-

ни цели. 
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