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В теоретичен план студията анализира мястото и ролята на ценностите, и по-специално 
ценностите в труда, в контекста на съвременния организационен живот във военна среда. В 
емпиричен план е проведено изследване във военна среда с адаптирания в България въпросник на 
Миеке Вундеринк и Хеерт Хофстеде (Vunderink and Hofstede, 1998), оценяващ 22 ценности и/или 
цели в труда. Получените данни позволиха построяване на йерархията на ценностите в труда, 
оценка на влиянието на демографските характеристики и детерминиране на ценностите 
съобразно „външните“ и „вътрешните“ инсайти, определящи включването на личността в 
трудовата дейност. Получените резултати осигуряват възможност военната среда да бъде 
оценена като фактор с детерминиращ характер за проявлението на ценностите в труда на 
офицерите, както и по отношение на уникалното структуриране и групиране в йерархията на 
ценностите. 
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The first part of this study analyses, from a theoretical point of view, the values and their place and 

role, especially the work values in the context of the contemporary military organizational environment. The 
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according with the inner and external insights that lead to the personal involvement in an activity. As a result, 
the military environment is evaluated as a determining factor for the demonstration of officers’ work values, 
as well as a unique structure and grouping in the values hierarchy.  

 
 
 
 

 

 

Рецензенти 

професор д-р Георги Карастоянов 

доцент д-р Румяна Карева 

 

 

 

 

© Димитър Янков Димитров, автор, 2016 

© Военна академия „Георги Стойков Раковски”, издател, 2016 

http://rnda.armf.bg 

ISBN 978-954-9348-75-0 

  



 
2 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ  
 

I. Ценностите в трудовата дейност на хората _________________________________ 3 

II. Постановка на изследването _____________________________________________ 14 

1. Изследвани лица _________________________________________________ 14 

2. Метод __________________________________________________________ 14 

3. Статистически анализ _____________________________________________ 14 

4. Цел, задачи и хипотеза в изследването _______________________________ 14 

III. Йерархия и оценка на ценностите в труда във военна среда _________________ 16 

1. Оценка на надеждността на скалата за измерване на ценностите в труда __ 16 

2. Установяване йерархията на ценностите и оценка на влиянието на 
демографските характеристики върху ценностите в труда на офицерите ___________ 16 

2.1. Ценности в труда от първи ранг _____________________________20 

2.2. Ценности в труда от втори ранг _____________________________22 

2.3. Ценности в труда от трети ранг ____________________________24 

2.4. Ценности в труда от четвърти ранг _________________________24 

2.5. Ценности в труда от пети ранг ______________________________25 

2.6. Ценности в труда от шести ранг _____________________________25 

2.7. Ценности в труда от седми и осми ранг _______________________26 

3. Оценка на влиянието на демографските характеристики върху ценностите в 
труда на офицерите _______________________________________________________ 26 

4. Факторна структура и йерархия на ценностите в труда на офицерите _____ 32 

4.1. Петфакторна структура на ценностите и/или целите в труда __32 

4.2. Двуфакторна структура и йерархия на ценностите и/или целите в 
труда  ___________________________________________________________37 

Заключение ______________________________________ Error! Bookmark not defined. 

Списък на фигурите _______________________________________________________ 48 

Списък на таблиците ______________________________________________________ 48 

Библиография ___________________________________________________________ 49 

 

  



 
3 

 

 

I. Ценностите в трудовата дейност на хората 

Трудовата дейност на хората е предмет на интерес в управленските 
практики на лидери и мениджъри от всички области на живота, включително в 
системата на сигурността и отбраната. Тя намира своето отражение и в 
научноизследователската дейност на учените, а целта на всички практици и 
изследователи е установяването на влиянието на личностните и средовите 
фактори за постигането на по-ефективни резултати.  

Днес повечето автори се обединяват около схващането за централната 
роля на ценностите – национални, организационни и индивидуални. Те съставят 
водещия вектор в мотивацията и предопределят изначално поведението на 
личността, както и поведението на групите. Ценностите в трудовата дейност на 
хората се обуславят под давление на почти всички фактори от заобикалящата ни 
действителност – религиозни, социални, политически, икономически, 
организационни и т.н.  

Повечето научни подходи, свързани с трудовата дейност, са повлияни от 
културата на изследователите, независимо че стремежът им е да се дадат 
универсални обяснения на процесите. Въпреки пъстротата в подходите и 
методите Илиева1 заключава, че натрупването на блага и ресурси в дейността 
на хората е възможно единствено при създаването на ценности и поведенчески 
модели, разкриващи ключовата роля на труда. На следващ ред стои 
разбирането за персоналната ангажираност, средата (в пълния смисъл на 
понятието) и динамиката на ценностите, предопределени от съответните 
реалности и организационни изисквания. 

В действителност хората са поставени пред необходимостта да оценяват, 
да вземат решения и да реагират съобразно актуалните средови характеристики 
(национална култура, организация, членове на организацията, стандарти, 
изпълнявани задачи и др.). Ценностите като базов конструкт на човешката 
психика са структуроопределящи и едновременно с това са с различна 
представеност и йерархия в различните култури. Според Джонев2 ценното за 
организма е конструирано от всеки елемент на заобикалящата ни 
действителност, свързан с „удовлетворяването на съществени потребности за 
организма“. В научната дейност на Давидков3 се отчита семантичната връзка на 
ценностите с „интересите“, „потребностите“, „предпочитанията“, „желанията“, 
„задълженията“ и „целта“.  

                                                             
1 Илиева, Сн. Ценности и трудова мотивация. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2009. 
2 Джонев, С. Социалната организация. Том 1. София: СОФИ - Р, 2001. 
3 Давидков, Ц. Ценности на забогатяване. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2010. 
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Субектно-обектните отношения допълнително осветяват по-пълното 
разбиране на ценностите, например в измеренията „обективно – субективно“, 
„външно – вътрешно“ и „относително – безотносително“ и т.н. Залагането на 
потребностите при анализа на процеса на субективното приемане на 
ценностите опосредства дейността по тяхното познаване, осмисляне и 
конструирането им в йерархия4. Или с други думи, светът на потребностите ни 
предопределя формирането света на ценностите. В тази връзка е резонно и 
допускането, че предварителното моделиране на потребностите и 
удачното им съчетание впоследствие би могло да предопредели на свой ред 
съществуването на здравословна система от ценности (включително 
трудовите).  

Задълбочаването на анализа за мястото и ролята на ценностите 
предполага те да бъдат разгледани и от позицията на културата. Според Карли 
Дод тя представлява „особена, съществена човешка същност, която прави 
хората различни и особени по начина си на живот и възприемане на света“5. 
На практика понятието „култура“ описва априорната готовност за действие, 
както и произтичащото поведение на хората, интернализиращи съответните 
реалности, породено от естественото за тях състояние на нещата. Освен това 
културата обхваща и съвкупността от духовни и материални ценности, 
създадени от човечеството през историческото му минало, съдържаща 
съответните знания, представи, нагласи и състояние на обществения, 
стопанския и духовния живот6, валидни за хората в съответната епоха, за 
различните групи (националности). Този своеобразен барометър на жизнения 
пулс на хората от конкретна общност в крайна сметка насочва пълния обхват на 
човешката мисъл и дейност. 

Възприетото схващане в научната общност за мястото на ценностите в 
структурата на психиката е позиционирано по-скоро в полето на 
полусъзнанието. По този начин психиката се освобождава от необходимостта 
непрекъснато да преценява и взема решение по даден проблем, което води до 
неговото изчезване от съзнанието, превръщайки го в базисен принцип7. В 

                                                             
4 Коев, К. Ценност и субективен смисъл в икономическия живот: теоретичният пробив на Карл Менгер. – В: 
Критика и хуманизъм, 2001, № 2. 
5 Dodd, C. Dynamics of Intercultural Communication. Braun & Benchmark, Dubuque, USA, 1995. 
6 Ryan M. Cultural studies. John Wiley & Sons, Ltd. Publication, Chichester, United Kingdom, 2010. 
7 Miller, J, L. Schaberg. Cultural Perspectives on Personality and Social Psy-chology. Handbook of psychology, Part 
5, Irving B. Weiner (Ed. in chief), John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2003, рр. 31 – 58; Тромпенаарс, 
Ф., Ч. Хъмпдън-Търнър. Да се носиш по вълните на културата. Прев. Л. Андреева. София: Класика и стил, 
2004; Archer, M. Structure, Culture and Agency. In: Jacobs and Hanrahan (Ed.), The Blackwell companion to the 
sociology of culture, Blackwell Publishing Ltd, Malden, USA, (2005) pp. 17 – 34; Hofstede, G. (2011) 
Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Readings in Psychology and Culture, Unit 2. 
http://scholarworks.gvsu.edu/; Зиновиева, И. Личност и индивидуалност. София: Издателство на 
продуцентски център ЛМ, 2011. 
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крайна сметка, според Фонс Тромпенаарс8, всичко онова, приемано за даденост 
и несъставляващо обект на конкретна реалност, която да се поставя под 
съмнение, се приема за сърцевина на културата. Докато нормите в обществото 
ни диктуват предписанията за поведение, то ценностите на свой ред акцентират 
върху вътрешните ни убеждения за това, как да се държим и да действаме на 
практика9. Културната традиция у представителите на всяка култура се приема 
за развита, щом нейните значения се проявяват консистентно, стабилни са и са 
видими във времето10. 

Своеобразен подход към мястото и влиянието на ценностите в структурата 
на културата е представен на фигура 1. Позиционирането им в сърцевината на 
йерархичната структура на културата (или т.нар. културен лук) предполага те да 
бъдат фактор, предопределящ характера на проявата на всички останали 
елементи, което на практика оказва ефект върху цялостното поведение на 
хората. 

 

Научната и изследователската дейност на Хеерт Хофстеде11 и сътрудници 
се възприема от научната общност като особено значима по отношение на 
съвременната представа за междукултурните различия и практики. Неговата 
научна дейност се свързва с допускането за централната роля на ценностите в 
културата, а на практика и в дейността на хората. Налице е споделеното 

                                                             
8 Тромпенаарс, Ф., Ч. Хъмпдън-Търнър  Да се носиш по вълните на културата… 
9 Карастоянов, Г. Психология на преднамереното влияние. София: Изток-Запад, 2012. 
10 Dodd, C. Dynamics of Intercultural Communication. Braun & Benchmark, Dubuque, USA, 1995 
11 Хофстеде, Х. Култури и организации. Софтуер на ума. Прев. Т. Михайлова. София: Класика и стил, 2001. 

Фигура 1 
Елементи и структура на културата (Цит: по Х. Хофстеде, 2001, с. 9 – 13) 
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разбиране, че в основата на културата се намират пластове от ценности и норми. 
Влиянието им се разпростира върху всички външни слоеве (ритуали, герои, 
символи) в посока към периферията на структурата. Тези дълбинни елементи на 
културата не могат да бъдат пряко наблюдавани, което ги прави трудни за 
идентифициране. За тях би могло да се съди индиректно, въз основа на 
практиките на хората от съответната култура. 

Анализирайки теоретичните подходи за описание на ценностите в труда, 
Карабельова и съавтори обобщават, че те се категоризират като качества, които 
хората възприемат по следните начини: „желани характеристики в своята 
работа; които са по-фундаментални от интересите; отнасящи се към връзката 
между потребностите и удовлетвореността; показателни са за личните избори, 
базирани не на морални императиви; и такива, които са широки тенденции за 
предпочитане на определени нива на взаимоотношения над други“12. 
Първоначално дименсиите на културата са отчитали измерването на ценностите 
в труда, базирани на различията в предпочитанията, под давление на 
националните култури, а Хофстеде ги определя като „общата тенденция да се 
предпочитат определени условия на работа пред други“13.  

Днес изследователите се обединяват около представата, че традиционна 
човешка ценност е трудът14. Споделя се неговата роля за създаването и 
развитието на цивилизациите от древността до наши дни. Анализът на Илиева15 
посочва особеното значение на „личностния смисъл“ на труда, както и 
централното му място в живота и системата от ценности.  Смисълът е в пряка 
връзка с резултатите от трудовата дейност, където в съчетание с приятност, 
психична и професионална зрялост водят до високи степени на ангажираност с 
решаваните дилеми в организациите. Удачното съчетание между характера на 
работата и смисъла от нейното извършване оказва силно влияние върху 
нагласите и поведението на личността в труда. В този смисъл са определящи 

                                                             
12 Карабельова, С., Е. Папазова, Е. Пенчева и др. Измерения на ценностите в труда. В: Годишник на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, книга „Психология“, том 101, 2010, 
с. 59 – 80. 
13 Хофстеде, Х. Култури и организации. Софтуер на ума… 
14 Радославова, М. Удовлетвореност от труда. Психологически механизми на възникване и функции. София: 
Изд. на МВР, 2001; Русинова, В., Пл. Петров, С. .Жильова. Психологичен анализ на работата, нейната 
организация и удовлетвореността от тях. – В: Психологични изследвания, 2004, № 3, с. 5 – 16; Русинова, В., 
С. Жильова. Методика за удовлетвореност от труда – психометричен анализ. 
https://bjop.files.wordpress.com/; Илиева, Сн. Ценности и трудова мотивация…; Roe, R., P. Ester Values and 
Work Empirical Findings and Theoretical Perspective. In: Applied psychology: an international review, 1999,  vol. 
48 (1), pp. 1 – 21; Ros, M., S. Schwartz, S. Surkiss. Basic individual values, work values, and the meaning of work. 
In: Applied psychology, 1999, vol. 48 (1), pp. 49 – 71; Schwartz, H. Value orientations: Measurement, antecedents 
and consequences across nations. Jowell, Roberts, Fitzgerald & Eva (Ed.). In: Measuring attitudes crossnationally 
– lessons from the European Social Survey, Sage, London, 2006. 
15 Илиева, Сн. Ценности и трудова мотивация… 
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механизмите, формиращи субективната значимост за труда на индивида, които 
предполагат проявата на резултатите в дейността. 

Съвременният поглед към темата за смисъла на труда се свързва с анализа 
за „значимостта на труда“, „ориентацията към работата“ и „съответствието 
между личността и работата“ (очаквания, ценности, мотиви). Ако приемем 
централната роля на ценностите в живота на хората, то на практика те са 
отражение и на потребностно-мотивационната сфера на личността, в съчетание 
с доминиращите културни практики16. 

Друг съществен момент е отношението на личността към труда и оценката 
на значимите за нея лица (членове на организацията и обществото). Ако 
оценката е в унисон с ценностите на другите, би се осигурила подкрепяща 
връзка от тях, в противен случай ще отсъства подкрепа. Например работещите в 
сферата на сигурността и отбраната изпълняват специфични задължения, 
произтичащи от върховния им дълг да служат на обществото. Поради това се 
очаква отношението към тях по подразбиране да е подкрепящо. Съществено е 
да се отбележи, че някои ценности, които образуват специфични връзки с труда, 
позиционират личността в системата на водещите ценностни приоритети. В този 
смисъл Илиева допуска, че е вероятна хипотезата наличието на стремеж към 
постижения и власт да е предпоставка за възприемането на работата като 
желана, при условие че е носител на статус, престиж, доходи и свобода17. 

Според Сверко индивидуалната значимост на труда се детерминира от 
ценностите, възприемани от личността като значими цели, които личността 
желае да постигне чрез реализирането на трудовата си роля18. Днес наложилият 
се поглед за смисъла на труда изхожда от три водещи  подхода – дефиниране 
на смисъла, ценностни ориентации и съгласуваност на труда с личността. 
Вторият подход (този на ценностните ориентации) се занимава със субективната 
оценка, като се изразява с трудовите ценности. Водещият мотив за хората в този 
случай е какво търсят в избраната от тях дейност и какви са водещите им 
намерения, насочващи действията им19.  

Съществен е още един поглед за начина, по който ценностите се вписват в 
структурата на дейността на хората. В действителност, както вече бе посочено, 
човек се стреми да материализира идеите от субективно познатата му 
действителност. Според Давидков заслужава внимание възможността 

                                                             
16 Илиева, Сн. Ценности и трудова мотивация…; Roe, R., P. Ester. Values and Work. Empirical Findings and 
Theoretical Perspective… 
17 Илиева, Сн. Ценности и трудова мотивация… 
18 Sverko, B. Origin of individual differences in importance attached to work: A model and a contribution to its 
evaluation. In: Journal of Vocational Behavior, 1989, vol. 34, рр. 28 – 39. Цит. по: Илиева, Сн. Ценности и 
трудова мотивация… 
19 Roe, R., P. Ester. Values and Work Empirical Findings and Theoretical Perspective… 
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ценностите да бъдат диференцирани през перспективата на вътрешната и 
външната детерминираност от полето на субектно-обектните отношения. 
Това диференциране се отнася до познавателния характер на приписване на 
ценностите от личността20. Структурираната човешка дейност предполага 
определен порядък на функционирането на ценностите като йерархично 
изградена система. Вследствие на това уникалността на тази структура (макар и 
условна) за определена група хора (организация, общност, култура) служи като 
своеобразен критерий, насочващ нагласите, оценките, съжденията, решенията, 
и така на практика поведението им в неговата целокупност. В крайна сметка 
ценностите във всяка конфигурация и йерархия изпълняват регулативна 
функция в човешките дейности21.  

Опитът да се потърси отговор на обвързаността на променливите, които 
влияят върху предприемачеството (в известен смисъл и управлението на 
процесите и дейностите в организациите), се свежда до обвързаността между 
четири полета – на индивида, средата, процеса и релациите им с 
организацията, или т.нар. общ модел на управленския процес, който е показан 
на фигура 2.  

Гартнър22 структурира и анализира потенциалната взаимовръзка между 
четирите полета в общия модел на предприемаческия процес, които са взаимно 
свързани. Същественото тук е не степента на доминиране на който и да е от 
четирите фактора (индивид, процес, среда и организация), а силата на влияние 
и взаимното проникване между структуриращите полета. Освен това отделен 
компонент от полетата или група от структуриращи полето компоненти могат да 
бъдат изведени като централни, около които да бъде реализирана конкретна 
управленска политика. Част от изграждащите компоненти от фигура 2 могат да 
бъдат използвани като индикатори и фактори за успеха в дейността на 
организациите. Предполага се, че общите ценностни ориентации ще рамкират 
конкретните работни цели. Според Давидков23 най-често като такива се залагат: 

− предизвикателства – работата да е носител на усещането за 
лично удовлетворение; 

− желано място за живеене – възможността да се живее на 
желаното от вас или семейството ви място; 

− доходи – висок размер на доходите; 
− сътрудничество – възможност да работите с хора, които 

добре си сътрудничат; 

                                                             
20 Давидков, Ц. Ценности на забогатяване. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2010. 
21 Roe, R., P. Ester. Values and Work Empirical Findings and Theoretical Perspective…; Давидков, Ц. Ценности на 
забогатяване…; Ros, M., S. Schwartz, S. Surkiss. Basic individual values, work values, and the meaning of work… 
22 Gartner, W. A Conceptual Framework for Describing the Phenomenon of New Venture Creation. In: The 
Academy of Management Review, Vol. 10, no. 4, 1985, pp. 696 – 706. 
23 Давидков, Ц. Ценности на забогатяване… с.. 90 – 91. 



 
9 

 

− обучение – възможност за обучение или за подобряване на 
уменията ви и придобиване на нови умения; 

− социално осигуряване – добро социално осигуряване; 
− признание – заслужено признание за добре свършена работа; 
− физически условия – добри физически условия за работа, 

например пространство, обзавеждане, осветление и др.; 
− самостоятелност – възможност за самостоятелна изява, 

независимост на ролите; 
− сигурност – сигурност, че ще можете да работите за тази 

организация толкова дълго, колкото желаете; 
− развитие – възможност за развитие и издигане в работата; 
− умения – да използвате максимално собствените си умения и 

способности в работата; 
− свободно време – достатъчно свободно време. 

 

Фигура 2 
Общ модел на предприемаческия (управленския) процес  
(Гартнър, 1985, с. 697 – 701; Давидков, 2010, с. 91) 

От съществено значение в предприемаческата дейност е постигането на 
конкретни цели. В съчетание с наслагващите се ефекти по време и място се 
създават предпоставки за по-високи резултати в дейността. От гледна точка на 
постигането на целите това може да бъде успешно съотнесено и към редица 
други управленски дейности. Така и общият модел от фигура 2 може да намери 
своята проекция и по отношение на командните практики във военната среда. 

Изследванията в България по отношение на идентифицирането на труда 
от перспективата „безусловна“ и „условна“ ценност установява известна 

•Конкурентна 
стратегия и 
иновации

•Стимули на 
предприемачест-
вото (риск; 
сътрудници; 
профилирани умения; 
нагласи на хората 
от обществото и 
др.)

•Поведение (умения; 
опит; резултат от 
дейността; 
нормативни 
изисквания; обратна 
връзка от 
реализираните 
продекти)

•Индивидуални 
характеристики 
(потребност от 
постижения; 
локализация на 
контрола; поемане 
на риск; опит;  
удовлетвореност и 
др.)

Индивид Процес

Органи-
зация

Среда
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промяна през годините. Така нареченото „безусловно“ отношение към труда се 
отчита като традиционно и се приема за все още жизнено. Същевременно при 
него в действителност са настъпили известни надстройки24. В тази връзка би 
било полезно вниманието ни да се насочи към работата на Цветан Давидков и 
по-конкретно към монографията му „Ценности на забогатяване“. В нея той 
отчита, че трудът днес престава да бъде „самоценност“. Съвсем естествено в 
началото на XXI век той бива пречупен през актуалните реалности по отношение 
на изпълняваните дейности и изграждащите ги особености. На следващо място 
трудът става ценност, щом са налице „желани характеристики и ефекти за 
полагащия труда“25.  

В определени случаи са налични противоречиви разбирания и оценки в 
отношението към труда. Съществен момент в анализа е отчитането на 
различните мотивационни нагласи и свързването им със съществуващите 
инструментални ценности и борба на мотиви. Резултатите от проведени други 
емпирични изследвания с български предприемачи носят допълнителна 
информация по темата. Установява се зависимост между характеристиките на 
трудовата ситуация и характера на труда. По-голямата значимост на определени 
характеристики на труда водят до по-висока подкрепа за труда като безусловна 
ценност. Тази находка предполага и другата връзка – намаляването на 
значимостта на дадена характеристика ще води до намаляването на подкрепата 
за труда като безусловна ценност26. 

Установените емпирични резултати в изследването на Карабельова и 
съавтори27 позволяват да се заключи, че ценностите в труда се развиват и 
променят в процеса на личностното израстване в младежка възраст. Това е 
резултат на университетското образование, акумулирания житейски опит и 
процеса на избор на професия, което довежда до големи промени в нагласите, 
убежденията и ценностите на студентите от висшите училища.  

Съвременните реалности в световен мащаб и тези, които са валидни у нас 
(ценностите на демокрацията, справедливостта, равнопоставеността, 
добруването между хората и нациите, взаимопомощта и т.н.), доведоха до 
промяна в ценностните приоритети, а оттам и върху житейските ни избори. 
Посоченото кроскултурно изследване на Карабельова и съавтори установява 
известна прилика с някои от проявите на посочените характеристики в някои 
групи студенти28. Например българските студенти ранжират на първо място 

                                                             
24 Давидков, Ц. Ценности на забогатяване…; Илиева, Сн. Ценности и трудова мотивация…; Русинова, В., Пл. 
Петров, С. Жильова. Психологичен анализ на работата, нейната организация и удовлетвореността от тях… 
25 Давидков, Ц. Пос. съч., с. 232. 
26 Пак там. 
27 Карабельова, С., Е. Папазова, Е. Пенчева и др. Измерения на ценностите в труда… 
28 Например по отношение на мястото в общата йерархия на ценностите „да служа на страната си“ и „липса 
на стрес“. 
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„пълноценната реализация“, следвана от трудовите ценности „сътрудничество“ 
и „сигурност“. Трите най-слабо изразени ценности са „да служа на страната си“, 
„социални придобивки“ и „липса на стрес“. Студентите от САЩ (Хавай) най-
високо поставят ценностите „лично време“, „сътрудничество“ и „отношения с 
висшестоящите“, докато при студентите от Нова Зеландия най-високо в 
йерархията са изведени съответно „лично време“, „пълноценна реализация“ и 
„обучение“. Отчитайки съществуващите културни различия, като цяло младите 
хора са водени в голяма степен от стремежа си към себереализация, нуждата от 
сътрудничество с другите и от пространство за доказване на персоналните си 
способности. Тези особености са отражение на спецификата в избраното 
професионално поприще, а така също и от персоналното израстване, 
довеждащо до превръщането на всеки индивид в личност. 

Допълнителна информация за представеността на ценностите в труда 
внася друго емпирично изследване с предприемачи през 2004 г. у нас29. В него 
те оценяват ценностите в труда според важността им за работата, с която се 
заемат. Ранжират се общо 13 характеристики на трудовата ситуация в 4 групи 
съобразно оценките „много важно“ и „важно“. Във водещата първа група (като 
процент от натрупаните отговори) попадат ценностите „умения“, „доходи“, 
„сигурност“ и „самостоятелност“, а в четвъртата (последната) група са 
„обучение“ и „свободно време“. Посочените групирания на отговорите според 
Давидков са следствие най-вече на спецификата на самия предприемачески 
труд и от индивидуалния ценностен профил на всеки конкретен предприемач. 

Остава отворен въпросът, дали и в каква степен характерът на самия труд 
ще води до различия в проявите при разнородни по характер на дейност 
организации, включително свързаните със сигурността и отбраната. За 
придобиването на по-пълна представа за естеството на военната професия бе 
проведено и настоящето изследване. 

Отчитайки потенциалните паралели с ценностите в дейността на 
предприемачите и на служещите в сигурността и отбраната, следва да бъдат 
разгледани някои от същностните характеристики на военната професия и в 
частност тази на офицера. Първата отправна точка следва да бъде потърсена в 
естеството на самия труд. В тази специфична област трудът на военнослужещите 
е насочен най-вече в служба на обществото за гарантиране на сигурността и 
териториалната цялост на Република България, нейната независимост, но и като 
фактор за мира и сигурността и извън територията на страната30. 

                                                             
29 Давидков, Ц. Ценности на забогатяване…, с. 286 – 387. 
30 Конституция на Република България, чл. 9, ал. 1. http://www.parliament.bg/bg/const 
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Следва да бъде отчетено и че командните функции на офицерите се 
изпълняват съобразно законовите изисквания и стандарти31 за съответните 
дейности (включително по отношение на ангажиментите към НАТО). От тях 
произтичат принципът на единоначалието, споделяните армейски нравствени 
ценности и високият морал. Това са фактори, които следва да бъдат стандарт за 
поведението на всички служещи (военнослужещи и цивилни служители) във 
военна среда. На свой ред офицерите трябва да са тези, които с личния си 
пример да ги демонстрират непрекъснато не само в професионалното си 
обкръжение, а и в обществото. Следва да бъде отчетен и фактът, че естеството 
на работата във военна среда се осъществява в условията на висок риск, 
изразена динамика на събитията, противоречивост на средата, често пъти при 
недостиг на време и информация (понякога и ресурсно осигуряване), 
множество отговорности, справяне с индивидуалните различия на хората, 
поведението им в групите и т.н. Посочените особености довеждат до повишено 
(а в някои случаи и до екстремно) психично и физическо натоварване на 
личността, което не следва да довежда до отклонения във взетите решения и 
съответстващите практики. 

Освен тежестта на отговорностите и пъстротата в упражняваните 
дейности, и самата военна среда е носител на своя специфика. Многообразието 
от изпълнявани роли се определя и от спецификата във всяко едно командно 
ниво, поради което в сферата на сигурността и отбраната процесът на обучение 
е основополагащ за управленската ефективност на ръководния състав. 
Обучението е от критичен характер, защото подпомага познаването и 
правилното интерпретиране на действителността, което захранва адекватната ѝ 
оценка. То е и необходимата платформа за развитието на умения за 
предвиждане на ефекти от втори и трети ред, вземането на подходящи решения 
и в крайна сметка постигането на целта.  

Друга съществена особеност при работа във военна среда е ролята на 
междуличностните и по-конкретно комуникативните умения на армейските 
лидери32. Те в действителност са свързващото звено между всички ключови 
командни практики, за всяко едно от оперативните нива на управление в 
армията. Секретът се намира в удачното сечение от умения, осигуряващо 
ефективна комуникация. На практика лидерите в армията са ежедневно 
изправени пред предизвикателства, които изискват активност, базирана на 
респективни знания и умения за тяхното преодоляване. Очакваните значими 
резултати за организацията и хората са следствие и от усвоените ефективни 
похвати за обмяна на идеи, възможности и перспективи за взаимодействие с 
другите в йерархията, изразяващи се посредством двупосочна комуникация, 
активно слушане, диалогичност, упълномощаване, преговаряне, водене на спор 
                                                             
31 Leadership in the Canadian Forces: Doctrine. Canada, Ottawa: DND, 2005. 
32 Army Leadership, ADRP 6-22 (FM 6-22). Headquarters Department of the Army, Washington, September 2012. 
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и др. Всеки един от тези похвати – заедно и поотделно, е насочен за постигането 
на по-високи нива на функциониране на екипите в подразделението, на 
основата на споделяните убеждения и нравствени характеристики. В тази 
връзка уменията за ефективна комуникация са критични и по отношение на 
процесите за повишаване на мотивацията, залагането и следването на цели, 
поставянето на приоритети и определянето на срокове, делегирането на 
правомощия, постигането на консенсус и т.н.  

Така посочените специфики в дейността на офицерите съставляват част от 
определящите характеристики на военната среда, рефлектиращи върху 
уникалната структура на ценностите им в труда. 
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II. Постановка на изследването 

 
Изследвани лица 

В изследването взеха участие офицери в различни форми на обучение във 
Военна академия „Георги Стойков Раковски“ през 2013 и 2014 г. Общият брой 
изследвани лица е 368. От тях 90,1% са мъже, а 9,9% – жени; средната възраст е 
37,1 години; старшите офицери са 61,9%, а младшите – 38,1%. Изследваните 
лица се определят допълнително и от следните характеристики: вид въоръжени 
сили (СВ – 58%, ВВС – 36%, ВМС – 6%), управленско ниво (стратегическо – 20,2%, 
оперативно – 22,1%, тактическо – 40,6%, слушател във Военната академия – 
17,1%). 

Метод  

Въпросникът с автори Миеке Вундеринк и Хеерт Хофстеде33 измерва 
22 ценности и/или цели в труда. В българска среда е адаптиран от Ева Папазова 
и Елиана Пенчева34.  

Статистически анализ 

Използваният статистически пакет е SPSS. Методите на анализ включват 
факторен анализ (PCA), еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA), а оценка 
на вътрешната съгласуваност е проведена по метода на Кронбах (Cronbach`s 
Alpha). Заложените методи предполагат постигането на целта и 
изследователските задачи. 

Цел, задачи и хипотеза в изследването 

Целта на емпиричното изследване е построяване на йерархичната 
структура на ценностите в труда с офицери от въоръжените сили. 

Постигането на целта изисква решаването на следните изследователски 
задачи: 

 Да се оцени надеждността на въпросника посредством 
метода на вътрешната съгласуваност (Cronbach`s Alpha). 

                                                             
33 Vunderink, M., G. Hofstede, Femininity shock. American students in the Netherlands. G. Hofstede (Ed.), 
Masculinity and femininity. The taboo dimension of national cultures. Thousand Oaks, Sage, 1998, рр. 139 – 150. 
34 Папазова, Е., Е. Пенчева. Някои аспекти на взаимовръзката „ценности – психологичен тип“. – В: Българско 
списание по психология, 2007, № 1, с. 101 – 120; Папазова, Е., Е. Пенчева. Психологичен тип и ценности в 
труда при български студенти. – В:  Психологични изследвания, 2009, № 1, с. 37 – 56. 
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 Да се построи и анализира йерархията на ценностите в труда 
на офицерите. 

 Да се оцени влиянието на демографските характеристики 
върху ценностите в труда на офицерите. 

 Да се оцени факторната структура на въпросника за 
ценностите в труда, като се анализират произтичащите особености в 
разпределението на ценностите в труда. 

Работна хипотеза: Военната среда се очаква да бъде фактор с 
детерминиращ характер по отношение на йерархията на ценностите и/или 
целите в труда, а заложените демографски характеристики ще водят до значими 
различия в оценките на офицерите. 
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III. Йерархия и оценка на ценностите в труда във военна 

среда 

 

1. Оценка на надеждността на скалата за измерване на 
ценностите в труда 

Вътрешната консистентност между айтъмите, съставляващи въпросника, е 
критична характеристика, осигуряваща оценка за надеждността на въпросника. 
Изчисляването на висок коефициент (α > 0,7) е критерий, че е налице 
релевантност на измерваната величина35 (ценностите в труда). На практика 
оценката на вътрешната съгласуваност е ключов индикатор за степента, до 
която включените айтъми в теста измерват една и съща характеристика. 
Респективно ниските оценки биха се проявили при незадоволителна вътрешна 
съгласуваност (α < 0,7). 

Статистическият анализ на данните показа много висока вътрешна 
консистентност на 22-айтъмната скала за измерване на ценностите в труда при 
офицерите в настоящето изследване с въпросника на Вундеринк и Хофстеде36. 
Установената стойност α = 0,87 е индикатор за приемлива айтъмна 
консистентност. Тя удовлетворява изискването за съгласуваността на айтъмите 
и предполага задълбочаване на анализа в настоящето изследване. С този 
резултат е постигната първата изследователска задача, което позволи анализът 
да бъде задълбочен. 

2. Установяване йерархията на ценностите и оценка на влиянието 
на демографските характеристики върху ценностите в труда 
на офицерите 

Получените резултати за ценностите са представени по средна стойност. 
Публикувани са в таблица 1 с пълното им съдържание и в съответствие с вида, 
по който са били предмет на оценка от изследваните лица. Представен е и 
съкратеният им запис, който се ползва по-нататък в изложението. 
Статистическите показатели на нормалното разпределение на данните показа 
добри резултати (колона 6, 7, 8 и 9). Данните послужиха да бъде съставена и 
йерархията на ценностите по ранг (колона № 1) при отчетено ниво на значима 
разлика между айтъмите по средна стойност. Това осигури получаването на 
общо 8 йерархични ранга. По малката цифра в йерархията е индикатор за група 

                                                             
35 Калинов, К. Статистически методи в поведенческите и социалните науки. София: НБУ, 2010. 
36 Vunderink, M., G. Hofstede. Femininity shock. American students in the Netherlands… 
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ценности с по-висок ранг. Респективно ценностите, изграждащи първия ранг, са 
с най-високи средни стойности, а тези от осми – с най-ниски.  

Таблица 1  

Описателна статистика и ранг37 на ценностите в труда на офицерите 

Ранг Ценности в труда38 N х̅ S.D. 
Skewness Kurtosis 

value S.E. value S.E. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Първи 
ранг 

1. Да работя с хора, които се 
сработват добре един с друг 
(сътрудничество) 

368 4,24 0,73 -0,75 0,13 0,35 0,25 

2. Да работя в среда и на позиция, 
където изискванията са ясни 
(яснота в изискванията) 

368 4,24 0,70 -0,65 0,13 0,33 0,25 

3. Да съществуват възможности за 
обучение (да подобрявам своите 
умения или да се уча на нови неща) 
(обучение) 

368 4,23 0,70 -0,60 0,13 0,09 0,25 

4. Да ми позволява напълно да 
използвам своите умения и 
способности  
(пълноценна реализация) 

368 4,20 0,75 -0,79 0,13 0,75 0,25 

5. Да имам реален принос за успеха 
на моето подразделение или 
формирование  
(личен принос) 

368 4,17 0,72 -0,88 0,13 1,40 0,25 

6. Да служа на сраната си  
(да служа на страната си) 

368 4,16 0,85 -0,92 0,13 0,71 0,25 

Втори 
ранг 

1. Да имам сигурността, че няма да си 
загубя мястото  
(сигурност за работното място) 

368 4,10 0,84 -0,60 0,13 -0,25 0,25 

2. Да имам значителна свобода да 
прилагам собствен подход в 
изпълнението на задачите  
(свобода за собствен подход към 
задачите) 

368 4,08 0,79 -0,71 0,13 0,63 0,25 

3. Да имам възможности да 
заработвам висока заплата 
(доходи) 

368 4,08 0,78 -0,48 0,13 -0,14 0,25 

Трети 
ранг 

1. Да дава възможност за живеене в 
желано от мен и моето семейство 
място  
(място за живеене) 

368 3,96 0,91 -0,55 0,13 -0,31 0,25 

                                                             
37 При отчетено ниво на значима разлика по средна стойност между ценностите в труда. 
38 Курсивираният текст в скобите съдържа краткото съдържание на всяка една от ценностите, което е 
използвано и по-нататък в изложението. 
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Ранг Ценности в труда38 N х̅ S.D. 
Skewness Kurtosis 

value S.E. value S.E. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Да имам възможност за издигане в 
йерархията 
(издигане в йерархията) 

368 3,93 0,79 -0,46 0,13 0,27 0,25 

3. Да е свързана с предизвикателни 
задачи, които да ми носят 
усещането, че съм постигнал нещо 
(предизвикателство и 
постижение) 

368 3,93 0,81 -0,60 0,13 0,38 0,25 

4. Да ми осигурява достатъчно време 
за моя личен и семеен живот  
(лично време) 

368 3,91 0,82 -0,28 0,13 -0,28 0,25 

Четвърти 
ранг 

1. Да получавам признание, когато 
съм заслужил и съм си свършил 
работата добре  
(признание) 

368 3,87 0,85 -0,53 0,13 0,07 0,25 

2. Да участвам с мнение в решенията 
на моя пряк началник 
(консултант) 

368 3,83 0,83 -0,77 0,13 1,10 0,25 

3. Да ми осигурява добри работни 
условия (вентилация, осветление, 
подходяща работна обстановка и 
др.) 
(условия на работа) 

368 3,81 0,92 -0,44 0,13 -0,31 0,25 

Пети  
ранг 

1. Да имам добри отношения с прекия 
си началник  
(отношения с висшестоящите) 

368 3,74 0,89 -0,56 0,13 0,23 0,25 

Шести 
ранг 

1. Да имам възможност да помагам 
на други хора  
(помощ за другите) 

368 3,69 0,83 -0,57 0,13 0,55 0,25 

2. Да работя в престижна, успешна 
компания или организация 
(престижна работа) 

368 3,68 0,86 -0,41 0,13 0,09 0,25 

3. Да е свързана с разнообразие и 
предизвикателство  
(разнообразие и 
предизвикателство в работата) 

368 3,65 0,85 -0,36 0,13 0,06 0,25 

Седми 
ранг 

1. Да е свързана с допълнителни 
ползи (не само заплата, а и други 
материални позитиви). 
(допълнителни ползи от 
работата) 

368 3,33 0,99 -0,20 0,13 -0,32 0,25 

Осми 
ранг 

1. Да е свързана с малко напрежение 
или стрес  
(малко напрежение и липса на 
стрес) 

368 3,20 1,05 -0,02 0,13 -0,77 0,25 
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За по-голяма образност при представянето на йерархията на ценностите 
бе съставена и фигура 3. Отправна точка в нея е колона № 1 (ранг на ценностите) 
в таблица 1. 

Фигура 3 
Обща йерархична структура на ценностите в труда на офицерите39 

Общият поглед върху структурата се характеризира с отчетлива 
диференцираност по оста на йерархията на ценностите, с концентрация на 
променливите в горната половина (по-голяма част от ценностите – 13, са 
групирани в първи, втори и трети ранг). Специфичната природа на 
групирането само по себе си е индикатор за много добра структурираност на 
оценяваните характеристики от изследваните лица. Напълно закономерно е 
този резултат да е продукт в значителна степен на военната субкултура и 
вътрешноприетите (интернализирани) норми за поведение от офицерите. 
Предмет на последващия съдържателен анализ ще бъде самата йерархична 
структура.  

                                                             
39 Ценностите в йерархията са представени в низходяща градация. 
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2.1. Ценности в труда от първи ранг 

Като особено съдържателен и индикативен може да бъде приет първият 
ранг. Тук офицерите с оценките си са извели следните 6 трудови ценности: 
сътрудничество, яснота, обучение, пълноценна реализация, личен принос и да 
служа на родината си. По своя състав и вложено съдържание в тях посочените 
ценности са имплицитно отражение на духа във военната среда, продиктувано 
от уникалната армейска субкултура, целенасоченото обучение и споделяните 
нравствени ценности от офицерите.  

Най-високо оценената трудова ценност в йерархията от първи ранг е 
сътрудничеството. Постигането на целите в подразделенията и формированията 
е перманентна задача пред офицерите. Съществено условие за тяхното 
осъществяване е притежаването на подходящи умения, свързани с познаването 
и ефективното управление на процесите; системност в усилията, основаващи се 
на сътрудничеството както вътре в подразделенията, така и с други организации 
и ведомства. Това предполага редица умения, свързани с ефективното 
общуване и разбиране на човешката природа. В тази връзка би следвало да се 
посочат познаването и приемането на естеството на различията у другите; 
същността на конфликтите и пътищата, свързани с тяхното преодоляване; 
спецификата на груповите процеси и управлението им; волята за 
взаимодействие с всички във военната йерархия, а също така и отличното 
познаване на задълженията и особеностите на всяка конкретна ситуация. 

 Всички военнослужещи и техните лидери са запознати и с най-важния 
инструмент за постигането на успех във военна среда – екипното начало. Екипът 
по своята същност представлява малка група, в която членовете ѝ са 
обвързани с обща цел, независими роли и допълващи се умения40. На практика 
армията е изградена от система от свързани помежду си екипи, които постигат 
крайната цел в резултат на обединени съвместни усилия. Така осъществяването 
на желаните крайни резултати се явява продукт и на волята за „сътрудничество“ 
у членовете ѝ, което на практика днес е без конкурентна алтернатива по 
съвременните стандарти в национален и коалиционен формат за структурите в 
сигурността и отбраната.  

На второ място присъства трудовата ценност „яснота“. Задоволяването на 
потребността от информация днес е още по-осезателна, защото е формиращата 
основа в процеса за вземане на решение от командния състав. Съответствието 
между потребната и наличната информация осигурява нормалното 
функциониране на личността, като намалява неяснотата, което има отношение 
към широк обем дейности в организациите. По този начин балансираното 

                                                             
40 Yukl, G. Leadership in Organizations. Sixth Edition. New Jersey: Printice Hall, USA, 200, рр. 318 – 319. 
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присъствие на необходимата информация спомага за редуциране на 
неяснотата.  

В армията обикновено именно времето и информацията са в състояние на 
постоянен дефицит, особено когато е налице висока степен на динамика в 
средата. Затова и подготовката на офицерите е именно с такъв фокус – как да се 
справят с непълния информационен контекст. От това произтича и отговорът на 
въпроса, от какъв вид и количество информация ще се нуждаят нисшестоящите 
лидери в командната верига и техните последователи в йерархията, за да могат 
да изпълняват задачите си. От друга страна всички в командната верига във 
въоръжените сили са наясно с изискването съвместните усилия да са насочени 
по време, място и краен резултат, а действията им да се основават на екипния 
принцип. Постигането на този резултат изисква категоричност и пълнота в 
организационните стандарти и регламенти, които са елемент от същинските 
носители на яснотата. Тази особеност определя хоризонтите на действие и 
допринася за формирането на вектора в работните процеси в организациите, 
като довежда до възможността да бъдат вземани най-добрите управленски 
решения за постигане целите на мисията – отговорности, с които са натоварени 
най-вече офицерите. 

Необходимостта да се реализира успешно всеки специалист в системата 
на сигурността и отбраната, отнесена към високите изисквания за 
професионализъм в Министерството на отбраната, изисква притежаването на 
значими знания и умения. Те осигуряват пълноценното изпълнение на 
функционалните задължения и повече възможности за реализация в 
професията. Всичко това в действителност е резултат именно на „обучението“. 
Високата трета позиция на „обучението“ като ценност в труда сама по себе си 
е индикатор за дадената оценка. Придобиването на специфично знание за 
военната среда е не само критерий за успешна кариера. То в голяма степен е и 
гарант за успешно изпълнение на поставените задачи, а в някои случаи от него 
може да зависи и оцеляването на формированието в критични ситуации.  

Постигането на целите във всяка една дейност в армията предполага 
максимална персонална ангажираност, а в съчетание с армейските нравствени 
ценности офицерите следва да асоциират дейността си с пълното сливане 
между личност и професия (където персоналният интерес не е водещ). С това се 
свързват ценностите „пълноценна реализация“ и „личен принос“, заемащи 
съответно четвърта и пета позиция в първия ранг.  

В психологичен план волята на личността да се развива, доказва и постига 
мечтите си в избраното професионално поприще се отнася към стремежа за 
реализация и потребност от самоактуализация. Нещо повече, Азът в зрялата 
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личност се структурира и въз основа на самите предизвикателства41. Тяхното 
отсъствие в определени случаи принуждава Азът да бъде пасивен, което го 
прави в дългосрочен план недостатъчно готов да се справя с 
предизвикателствата на работната среда, като елемент от структурирането на 
смисъла за Аза. Задоволяването на персоналната потребност от реализация, 
включеност в процесите и принос за постигнатото е разбираемо и очаквано на 
индивидуално равнище за всяка личност. Посочената особеност намира 
своеобразна проява у хората на лидерски позиции, реализиращи се във военна 
среда. Съществен отличителен белег у офицерския състав в професионален 
план следва да се свързва с ориентацията към постижения, осигурявайки 
триединството: цел – дейност – резултат, в контекста на екипното начало в 
армията. Ето защо постигането на високи нива на професионална реализация, 
подкрепена от натрупаните знания и подобаващо ниво на компетентност, на 
практика е предпоставка за стремеж към достигането на етапа на растежа42, 
където личността се трансформира във фактор за развитие на самата 
организация.  

Императивът „да служа на страната си“ е втъкан във всички документи, 
регулиращи дейността на хората в армията (Конституция на Република 
България, Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, 
уставите на въоръжените сили, правилниците и наредбите, етичните кодекси и 
т.н.). Поради това и присъствието в първи ранг на идеята „да служа на страната 
си“ отразява най-дълбоката същност на офицерите (както и на всички останали 
военнослужещи) в ролята им на защитници на отечеството като върховен дълг, 
който е напълно естествен и осъзнат от тях. Уникалността на военната професия 
предполага прояви именно от подобно естество, които са традиционно приети 
като модел на поведение от всички в армията – офицери, сержанти, войници, 
матроси и цивилни служители. Този императив е най-знаковият за служещите в 
сигурността и отбраната, а така също се очаква да е разпознаваем и признат от 
обществото. 

2.2. Ценности в труда от втори ранг 

Втори ранг съдържа ценностите в труда „сигурност“, „свобода“ и 
„доходи“. Неминуемо реалностите, в които са потопени всички българи, в 
съчетание с динамиката на процесите и събитията към днешна дата дават 
своето отражение върху широк спектър променливи с отношение към 

                                                             
41 Ериксън, Е. Идентичност: младост и криза. Прев. Л. Андреева. София: РИВА, 2013. 
42 Етапът на растежа, или т.нар. професионален растеж, е един от етапите в т.нар. йерархия на 
потребностите за личностен растеж и реализация. Постига се след преодоляване на предшестващите го 
етапи – на сигурността и включеността. При растежа личността се превръща във фактор за развитие на 
организацията, като издига стандарти, норми и среда, в която да се изграждат другите и организацията 
като цяло. По-подробно виж: Маслоу, Е. Мотивация и личност. Прев. М. Черногоров. София: Кибеа, 2001; 
Nissinen, V. Deep Leadership. Helsinki, Talentum, 2003. 
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личността, организацията и социума в неговата целокупност. Хората в общия 
случай са мотивирани да задоволяват приоритетно фрустрираните потребности 
съобразно мястото им в системата на общата йерархия43. В този аспект ролята и 
мястото на потребността от сигурност е ключово. Тя осигурява възможността 
личността да проектира във времето системата от цели с отношение към 
персоналната си реализация, а така също и за всеки военнослужещ (тези, за 
които са пряко отговорни офицерите в командната верига). В определени 
случаи усещането за сигурност може да бъде резултат и от действащата 
нормативна урегулираност и информираност в организациите и обществото. 
Освен това сигурността като регулатор на риска съставлява само едната страна 
на проблема. На другия полюс могат да бъдат поставени факторите с отношение 
към условията за ефективност, проявяващи се като възможност за планиране, 
прогнозиране и точни разчети, които са в унисон с ефектите, произтичащи от 
яснотата в първи ранг.  

На пръв поглед „свободата“ като ценност изглежда нелогично да бъде 
ранжирана толкова високо в извадка като настоящата. Всъщност традиционната 
представа за армията е от позицията на единоначалието и пословичната 
дисциплинираност. В действителност има и друг допълващ темата ракурс, щом 
става въпрос за съвременните армии и най-вече за техния команден състав. 
Настъпилите промени в световен план в края на ХХ и началото на ХХI век 
рефлектираха и върху практиките в армията. Съществуващите преди това 
изисквания, свързвани с локалност, затвореност, избягване на риск, потискане 
на инициативността и т.н., са изместени от необходимостта от присъствието на 
значителна доза инициатива, активност и креативност44 в подходите за 
решаване на предизвикателствата, пред които са поставени хората на лидерски 
позиции. Те са породени от новата парадигма за сигурността и високата 
динамика на процесите, изискваща глобалност в мисленето, поведенческа 
адаптивност, познаване и уважение на културните различия на другите, 
дипломатичност, договаряне на позиции, уважение, доверие и т.н. Това 
предполага известна доза свобода за избор на удачното решение от страна на 
командира съобразно конкретните реалности, при следване намерението на 
висшестоящия командир45. Тази особеност довежда до разчупването или по-
скоро до адаптирането на традиционните ментални шаблони в посока към 
нетрадиционна активност по отношение на вземаните решения. В 
действителност ефектът от обучението и постигнатия висок професионализъм у 
офицерите въздейства пряко върху ползваните командни практики от страна на 
военните лидери. Съществен елемент тук е именно инициативността, която е 
валидна за всяко ниво на управление. Инициативността следва да бъде особено 

                                                             
43 Маслоу, Е. Пос. съч. 
44 Army Leadership, ADRP 6-22 (FM 6-22). Headquarters Department of the Army… 
45 Ibidem; Joint Service Regulation ZDv 10/1, Innere Führung (Leadership Development and Civic Education). 
Bundeswehr, Germany, January 2008. 
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значима в условията на делегиране на правомощия. Ето защо офицерите 
приемат за съществена трудовата ценност „свободата за прилагане на собствен 
подход в изпълнението на задачите“. 

Следващият, трети по ред фрагмент от втори ранг на ценностите в труда се 
представлява от „доходите“ (девети в системата на общата йерархия). 
Благополучието на всеки човек, освен интернализираните ценности, има и 
своето материално измерение. То е критерий за нашата житейска реализация и 
успех в професионалното поприще. Доходите от трудовата дейност носят 
удовлетвореност и шанс да се осигурят прилични условия и стандарт на живот 
на семействата на военнослужещите. В този смисъл те са част от системата 
фактори, които придават смисъл и мотивират дейностите и на офицерите.  

2.3. Ценности в труда от трети ранг 

Третият ранг е носител на четири от трудовите ценности: „място за 
живеене“, „издигане в йерархията“, „предизвикателство и постижение“ и 
„лично време“. Първите две отразяват реализацията в професията и 
удовлетвореността от постигнатото. Професионалният успех проправя пътя към 
по-приемливите условия и среда за живеене в интерес на семейството. Тази 
проява е логична и закономерна за всяка личност, намерила почва за своята 
успешна житейска и професионална реализация. Едновременно с това 
ценността „предизвикателство и постижение“ показва воля за посрещане на 
новите изисквания на средата за сигурност и справяне с тях по креативен начин.  

В изследването офицерите отчитат и друг съществен момент в системата 
на общата им трудова заетост, а именно – отговорностите им в семейството. 
Ролята им на съпрузи и родители изисква осигуряването на необходимото 
време за семейството и ключовото място от тяхното присъствие. Въпреки 
високия трети ранг в структурата на ценностите: „място за живеене“, „издигане 
в йерархията“, „предизвикателство и постижение“ и „лично време“, те на 
практика заемат от десето до тринадесето място в общата йерархия на 
трудовите ценности, което ги поставя в средната част на общата йерархия.  

2.4. Ценности в труда от четвърти ранг 

Ценностите в труда от четвърти ранг съдържат компонентите „признание“, 
„консултант“ и „условия на работа“. Първите две трудови характеристики могат 
да бъдат отнесени към изграждането на професионализма в етапа на така 
наречената „включеност“, а впоследствие и в ролята на фактор в етапа на 
„растежа“. Условията на работа са трети по ред в четвъртия ранг и се възприемат 
като благоприятстващ фактор на работната среда (технологични, отчасти 
организационни, битови), подпомагащ основното направление – успешното 
реализиране на целта и произтичащите задачи. 
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2.5. Ценности в труда от пети ранг 

Идеята за добри отношения с висшестоящия началник е представена 
самостоятелно в следващия пети ранг. Този факт едновременно носи 
информация за локацията на тази трудова ценност, но и за общата свързаност 
(близост) в системата на ценностите. Представата за значимите 
взаимоотношения с всички в работната среда е продиктувана най-вече от 
армейските нравствени ценности, изискванията на организационните стандарти 
и екипното начало при постигане на целите. Освен това добрите практики в 
лидерското начало на офицерите предполагат и други потенциални връзки. 
Като такива могат да се посочат ефективната комуникация между страните в 
контакта (изисква се познаване на проявите на специфичните предпочитания в 
общуването); развитието на доверието между сътрудниците, другите военни 
лидери и висшестоящите, постигането на консенсус, а така също развитието 
на нисшестоящите лидери в управленската йерархия и т.н. На практика това е 
дълъг процес, където зрелостта, професионализмът, етичността, моралът, 
информираността и откритостта съставляват ядрото на ефективното 
сътрудничество. Елемент на това сътрудничество е именно умението  на 
страните в йерархията да обменят своевременно необходимия обем 
информация, осигуряваща  познаване на замисъла на висшестоящия командир, 
което е критично за постигането на мисията. 

2.6. Ценности в труда от шести ранг 

Шести ранг съдържа ценностите „помощ за другите”, „престижна работа” 
и „разнообразие и предизвикателство в работата”. Отношението към волята за 
оказване помощ на другите в подразделението отразява едновременно 
задължението и желанието да се подпомагат и развиват техните 
компетентности по пътя на професионалното им развитие. Офицерите 
демонстрират познаване на предпоставките за постигането на успех, а именно, 
че той е резултат на притежаването на необходимия комплекс знания и умения 
на всички в командната верига. Като следствие на това подкрепата и помощта в 
процеса на професионалното израстване се изгражда и необходимата доза 
доверие между лидер и последователи, което оказва влияние върху редица 
други области в дейността. Същевременно тази ценност заема относително 
нисък ранг в общата йерархия. Разбира се, проявата ѝ в различните оперативни 
нива следва да се отличава с различен характер на присъствие, като на 
тактическо ниво се очаква тя да доминира като присъствие в сравнение със 
стратегическото.  

Офицерите в настоящето изследване свързват престижа в работата и 
присъствието на разнообразие в дейността в системата на общото изпълнение 
на задълженията си. Очевидно те не се стремят самоцелно към придобиването 
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на статус въз основа на заеманата длъжност и/или изпълняваните задължения, 
които, както стана ясно, се основават на дълга и честа да се служи безусловно в 
името на страната си. В този смисъл е и необходимостта работата да е носител 
на разнообразие и произтичащите от това стимули за личността също не се 
отличава особено съществено в системата на общата йерархия на ценностите в 
труда, като заема шести ранг. 

2.7. Ценности в труда от седми и осми ранг 

Трудовите ценности от седми и осми ранг се заемат съответно от 
„допълнителни ползи“ и „малко напрежение и стрес“. Изхождайки от изходните 
характеристики за спецификата на военната среда, които заложихме в началото 
на анализа, появата им на тази позиция не е изненада, а по-скоро закономерен 
резултат. Очевидно търсенето на каквито и да е било ползи и ефекти, 
надхвърлящи произтичащите от клетвата, положена от всеки военнослужещ, са 
неприемливи.  

За българските офицери, а така също и за всички останали категории 
военнослужещи, клетвата е висш стандарт, който гласи: „Заклевам се в името на 
Република България да служа честно на народа си, да спазвам Конституцията, 
законите на страната и уставите на въоръжените сили, да изпълнявам 
безпрекословно заповедите на своите командири и началници, храбро да 
защитавам целостта и независимостта на моята Родина и ако се наложи, да дам 
живота си за нея, за воинската чест и за славата на бойното знаме. Заклех се!“46.  

Освен това цялостната подготовка на подразделенията и 
формированията, неделима част от която са и самите офицери, се осъществява 
именно в посока всички военнослужещи да са в състояние да изпълняват 
задълженията си в условията на високи нива на стрес и риск. Поради тази 
причина тежестта на „напрежението и стреса в работата“ са категоризирани на 
последното, 22-ро място в общата йерархия на ценностите в труда на 
офицерите.  

Получените резултати и построената йерархия на ценностите осигуриха 
изпълнението на втората изследователска задача. 

3. Оценка на влиянието на демографските характеристики върху 
ценностите в труда на офицерите 

Трудовата дейност на командния състав в сектора на сигурността и 
отбраната се очаква да бъде повлияна от някои фактори, свързани с 

                                                             
46 Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 149, ал. 2.  
http://www.md.government.bg/bg/doc/zakoni/20140225_ZOVSRB.pdf 
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демографските характеристики, както и от някои белези, специфициращи 
дейността във военна среда. Оценката на вида и характера на влияние е въз 
основа на проведения дисперсионен анализ между качествените независими 
променливи „пол“, „възраст“, „военно звание“, „вид въоръжени сили“ и 
„управленско ниво“ с линейната зависима променлива „ценности и/или цели в 
труда“. Получените резултати са представени в таблица 2. Там са поместени 
пълният списък с всички ценности в труда и индикаторите за наличието на 
значима разлика между групите. Ядрата с установени различия са посочени с 
получер шрифт.  

Последният ред на таблица 2 отчита общия брой на установените значими 
разлики в средните стойности за всяка независима променлива от посочените 
демографски характеристики. Данните сочат, че променливите „пол“ и 
„управленско ниво“ предизвикват по пет значими разлики (5 от 22), „военно 
звание“ и „вид въоръжени сили“ – по три (3 от 22), а „възраст“ – две (2 от 22).  

Характерът на влиянието на пола на офицерите показа, че по-голяма част 
от мъжете се отличават с по-високи средни стойности на трудовите ценности 
спрямо тези на жените (колона 2). Това се отнася за ценностите „условия на 
работа“, „сигурност“, „консултант“, „да служа на страната си“ и „пълноценна 
реализация“.  

Получените резултати представят позицията на мъжете, продиктувана от 
убеждението за дълга и честта, постигането на хармония между личността и 
професията, влагането на допълнителни усилия и време в дейността, волята да 
споделяш знанията и опита си, развивайки другите в подразделенията и 
формированията. Тази находка би могла да бъде приета за закономерна и 
очаквана, а също така и в значителна степен културно обусловена. В известна 
степен причините за това могат да бъдат отнесени към специфичните 
измерения на българската национална култура, която традиционно се 
доминира от колективизма и в известна степен от предпочитанията към 
мъжественост. Животът в организациите, повлиян от реалностите в социалната 
действителност, намира своето поредно отражение и по отношение на 
ценностите „сигурност“ и „условия на работа“. Мъжете офицери традиционно 
се самоидентифицират като стълб за благополучието на своите семейства, 
стремят се към повече информираност и яснота (спрямо установените 
показателите на жените), които да им осигурят платформа за вземаните от тях 
решения.  
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Таблица 2 

Влияние на независимите променливи „пол“, „възраст“, „военно звание“, 
„вид въоръжени сили“ и „управленско ниво“ върху ценностите и/или целите 
в труда47 (еднофакторен дисперсионен анализ) 

Ценности и/или цели в 
труда 

F p F p F p F p F p 

Пол Възраст 
Военно 
звание 

Вид 
въоръжени 

сили 

Управленско 
ниво 

1 2 3 4 5 6 

Лично време ,000 ,991 1,001 ,407 ,608 ,694 ,754 ,471 ,561 ,641 

Предизвикателство и 
постижение 

,303 ,583 1,081 ,366 1,237 ,291 ,020 ,980 1,744 ,158 

Малко напрежение и 
липса на стрес 

1,042 ,308 ,690 ,599 1,479 ,196 ,631 ,533 ,595 ,619 

Условия на работа 3,942 ,048 1,641 ,163 2,458 ,033 1,811 ,165 ,681 ,564 

Отношения с 
висшестоящите 

,155 ,694 ,643 ,632 ,997 ,419 ,620 ,539 1,015 ,386 

Сигурност за работното 
място 

4,733 ,030 ,438 ,781 ,546 ,742 ,096 ,908 2,503 ,059 

Свобода за собствен 
подход към задачите 

3,224 ,073 1,298 ,271 1,395 ,225 1,621 ,199 ,686 ,561 

Сътрудничество ,757 ,385 ,348 ,845 ,357 ,878 6,364 ,002 3,317 ,020 

Консултант 8,873 ,003 ,332 ,856 ,514 ,765 2,254 ,106 1,927 ,125 

Личен принос 2,930 ,088 1,702 ,149 2,106 ,064 ,053 ,948 4,560 ,004 

Доходи 1,614 ,205 ,307 ,873 ,935 ,458 1,027 ,359 ,901 ,441 

Да служа на страната си 9,458 ,002 ,976 ,420 ,247 ,941 2,482 ,085 2,165 ,092 

Място за живеене ,233 ,630 1,275 ,279 2,340 ,041 ,190 ,827 ,929 ,427 

Издигане в йерархията ,098 ,754 5,899 ,000 3,728 ,003 3,303 ,038 2,951 ,033 

Разнообразие и 
предизвикателство в 
работата 

,063 ,801 1,967 ,099 1,911 ,092 1,939 ,145 ,907 ,438 

Престижна работа 1,046 ,307 ,535 ,710 ,524 ,758 1,272 ,282 ,957 ,413 

Помощ за другите ,396 ,529 1,443 ,219 1,025 ,402 ,431 ,650 3,213 ,023 

Яснота в изискванията ,152 ,697 1,363 ,246 1,012 ,410 9,506 ,000 2,111 ,098 

Обучение ,539 ,463 2,361 ,050 1,774 ,117 1,964 ,142 1,193 ,312 

Допълнителни ползи от 
работата 

1,834 ,176 ,783 ,537 ,651 ,661 2,647 ,072 ,264 ,852 

                                                             
47 Данните записани с удебелен шрифт са тези, за които е в сила изискването р < 0,05   
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Ценности и/или цели в 
труда 

F p F p F p F p F p 

Пол Възраст 
Военно 
звание 

Вид 
въоръжени 

сили 

Управленско 
ниво 

1 2 3 4 5 6 

Признание ,278 ,598 ,475 ,754 ,657 ,657 1,769 ,172 ,458 ,712 

Пълноценна 
реализация 

5,929 ,015 ,294 ,882 ,411 ,841 ,561 ,571 3,857 ,010 

Брой на значимите 
разлики в анализа 

5 2 3 3 5 

Променливата „възраст“ (отразена в колона 3) отчита най-малък брой 
различия в ценностите в труда. Данните сочат, че офицерите в по-млада възраст 
се отличават с по-високи стойности по отношение на ценностите „обучение“ и 
„издигане в йерархията“. В действителност натрупването на необходимата 
подготовка е от ключово значение за професионалната реализация, а това е 
континуум, при който дефицитът е най-осезаем в първите години на службата. 
Освен това „обучението“ е в пряка връзка с „издигането в йерархията“, защото 
обуславя възможността за заемането на най-предпочитаната от личността по-
висока длъжност, както и за постигането ѝ. Малкото по обхват влияние на 
променливата „възраст“ върху ценностите (2 значими разлики от 22 възможни) 
я поставя в позицията на фактор с по-слабо влияние. Причината за това също 
може да бъде потърсена в „добродетелите на воина“48, формиращи неговата 
истинска същност, където вътрешните убеждения и ценности не се ограничават 
от възрастови и/или поколенчески рамки.  

На следващо място влиянието на променливата „военното звание“ 
възпроизвежда резултатите на „възрастта“ между категориите военнослужещи 
(колона 4). Младшите офицери значимо доминират над старшите по отношение 
на ценностите „условия на работа“, „място за живеене“ и „издигане в 
йерархията“. Нагласите на офицерите със звание „старши лейтенант“ и 
„капитан“ повлияват значимо в най-голяма степен ценностите „условия на 
работа“ и „място за живеене“, находка, която е във връзка с най-активните 
години на създаването на семейство, раждането на децата и необходимостта от 
избор на жилище. В частност „издигане в йерархията“ оказва влияние при 
офицерите със звание „лейтенант“ и „старши лейтенант“, които значимо 
доминират над останалите военни звания. И в този случай през първите години 
на практикуване на професията (натрупване на опит, знания, доказване в 

                                                             
48 Казанджиев, Сп. Военна психология (психология на боеца). Научен ред. Илия Пеев. София:  Издателство 
на Министерството на отбраната, 1995, с. 167 – 205. 
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практиката, получаване на допълнителна квалификация и др.) хората са най-
нетърпеливи да осъществят мечтите и желанията си. 

Влиянието на променливата „вид въоръжени сили“ е отразена в колона 5. 
Офицерите от Сухопътните войски (СВ) и Военновъздушните сили (ВВС) се 
отличават с по-високи средни стойности от колегите си във Военноморските 
сили (ВМС) по отношение на ценностите „сътрудничество“ и „яснота“. 
Вследствие на специфичните особености на работната среда в позицията на 
офицерите от ВМС в по-малка степен се споделя представата за наличието на 
дефицит на факторите „яснота“ относно процесите и стандартите в дейността, 
както и сработването („сътрудничеството“)  между партниращите си страни 
(висшестоящи, равнопоставени, нисшестоящи) в командната практика.  

На свой ред променливата „вид въоръжени сили“ доведе единствено до 
значимото доминиране на офицерите от СВ над ВМС по отношение на трудовата 
ценност „издигане в йерархията“. И в този случай офицерите от ВМС в по-ниска 
степен споделят необходимостта работата им да предлага (осигурява) 
възможности за израстване в йерархията.  

Необходимо е да бъде взет под внимание фактът, че в настоящата извадка 
не е налице балансираност в представеността на изследваните лица от ВМС в 
сравнение с ВВС и СВ. Затова и анализът на данните не следва да се възприема 
еднозначно. Въпреки тази особеност получените резултати на практика не 
отчитат особена динамика на ценностите в труда, които да са повлияни в широк 
спектър именно от особеностите вследствие принадлежността към вида 
въоръжени сили. Оттук можем да направим и заключението, че спецификата на 
военната организационна култура в трите вида въоръжени сили не повлиява в 
голяма степен ценностите в труда. 

На свой ред променливата „управленско ниво“ (колона 6) отчете значима 
разлика по отношение на пет показателя – трудовите ценности 
„сътрудничество“, „личен принос“, „издигане в йерархията“, „помощ за 
другите“ и „пълноценна реализация“. Прилагането на Post-Hoc статистика в 
дисперсионния анализ осигури допълнителна информация за разпределението 
на данните.  

Офицерите от тактическото и стратегическото ниво на управление 
значимо доминират над тези, които са „слушатели“ по отношение на трудовата 
ценност „сътрудничество“. Съвсем закономерно учебната среда предполага в 
по-малка степен необходимостта от взаимно сработване, помощ и подкрепа 
поради съревнователния характер за постигането на по-висок успех в изпитите 
от подгрупата на слушателите. 
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По-голяма част от офицерите от оперативно ниво се отличават с ниски 
стойности по отношение на показателя „личен принос“ в сравнение с 
останалите в управленската йерархия. Позицията на оперативното ниво между 
стратегическото и тактическото, както и характерът на реализираните дейности 
там не предлага усещането за затваряне на континуума между замисъл и 
реализация, защото те изпълняват ролята на свързващо звено между 
„стратегическото“ и „тактическото“ ниво.  

Друга особеност при офицерите от „стратегическото ниво“ и „слушател“ е, 
че притежават по-високи стойности над останалите подгрупи (оперативно и 
тактическо ниво) по показателя „управленско ниво“ при оценката на 
променливата „пълноценна реализация“. Получените резултати поставят 
офицерите при завършване на Военната академия изпълнени с очакване и 
потенциал да се реализират професионално. Съществена особеност е, че тази 
убеденост на слушателите не се потвърждава в действителност, но затова при 
офицерите от стратегическото ниво усещането за успешна и пълноценна  
реализация вече е налице.  

Офицерите от „тактическото ниво“ и „слушател във Военната академия“ 
значимо доминират над колегите си от „оперативното ниво“ по показателя 
„издигане в йерархията“. В действителност те съставляват групата на 
незавършилите магистърска степен по „Военно дело“ във Военната академия. 
По този начин завършването на академия, свързващо се с повишаване на 
образователния ценз и професионалната квалификация, е от ключово значение 
за офицерите в бъдещата им професионална кариера в посока преминаване 
към оперативно, а впоследствие и стратегическо ниво на управление в 
системата на сигурността и отбраната. В значителна степен и влиянието върху 
променливата „пълноценна реализация“ поражда сходни с посочените вече 
резултати. 

Офицерите от „тактическото ниво“ значимо доминират (по средна 
стойност) над колегите си от „оперативното ниво“ по отношение на 
променливата „помощ за другите“. И този резултат може да бъде приет като 
очакван, изхождайки от характера на изпълняваните дейности на тактическо 
ниво на управление и произтичащата специфика на лидерското влияние. 
Лидерството на тактическо ниво изисква най-вече двупосочна комуникация, 
активно слушане, познаване езика на тялото, супервизиране дейността на 
другите, съветване, критично и творческо мислене49. Прилаганите лидерски 
практики са наложени от характера на дейността на тактическите лидери – 
постигане на изискуем реален краен резултат, който е функция на подготовката 
и уменията на всички в подразделението. Военният лидер е пряко отговорен за 

                                                             
49 Army Leadership, FM 22-100, Headquarters Department of the Army, 1999; Army Leadership, FM 6-22 (22-
100), Headquarters Department of the Army, Washington, 2006. 



 
32 

 

състоянието на водената от него структура, а това изисква първостепенно 
развитието на всички, като включва контрол, обучение и помощ.  

Осъществената оценка на влиянието на заложените демографски 
характеристики доведе до изпълнението на третата изследователска задача. 

4. Факторна структура и йерархия на ценностите в труда на 
офицерите 

За установяване на тенденциите при групирането на айтъмите бе 
използван факторен анализ. Данните от него осигуряват информация в две 
насоки: първо, за наличието на един водещ (генерален) фактор, или т.нар. 
„цялостна скала“, и второ, до обособяването на нови интегрални променливи, 
които описват вариациите на сумарния бал.  

Извличането на факторите бе осъществено по метода на главните 
компоненти. В анализа бяха включени всички 22 айтъма. Получените резултати 
установиха дисперсия от 54,50%, като по този начин бе описана съществена част 
от вариациите в извадката. В случая KMO and Bartlett`s Test (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) е със стойност 0,869, което е индикатор за 
приемлива извадкова адекватност. Стойностите в матрицата по отношение на 
показателя Anti-image Correlation са над 0,729, което на свой ред е индикатор за 
приемливо включване на променливите в анализа. Водещият първи фактор е с 
тегло 5,008. С него се описват 22,77% от дисперсията на данните. Тези резултати 
са приемливи и са индикатор за наличието на генерален фактор, който условно 
бихме могли да наречем „ценност и/или цел в работата“. Той се състои от 20 
айтъма, което е положителен индикатор за валидността на скалата, изхождайки 
от резултатите в компонентната матрица. 

Факторният анализ бе проведен в следните направления: 

Първо, в посока търсене на потвърждение за характера на структурната 
организация на ценностите и/или целите в труда при отчитане измеренията на 
националната и/или организационната култура във военна среда.  

Второ, в посока на установяване детерминантите на ценностите и/или 
целите в труда, определени от вида на инсайтите в дейността на офицерите, 
произтичащи от двуфакторната структура на въпросника.  

4.1. Петфакторна структура на ценностите и/или целите в 
труда  

Първата стъпка бе сведена до потвърждение относно характера на 
структурната организация на ценностите в труда. Факторният анализ установи 
петфакторна структура на въпросника. Ротираната компонентна матрица (метод 
на ротация Varimax, with Kaiser Normalization) послужи за база при оценката на 
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факторите съобразно вида и количеството включени променливи. Резултатите 
съдържат стойности, които могат да бъдат определени като приемливи, чието 
тегло варира от 0,403 до 0,711 (пълният списък е представен в таблица 3).  

Първият фактор е изграден от шест айтъма с приемливи тегла. Смисловият 
им анализ показа тяхното групиране в посока редуциране на несигурността в 
дейността на офицерите. Това се отнася пряко за айтъмите „условия на работа“, 
„малко напрежение и липса на стрес“ и „сигурност за работното място“. В 
известна степен е налице индиректна връзката с останалите  ценности – 
„допълнителни ползи от работата“, „отношения с висшестоящите“ и „лично 
време“.  

Личността функционира най-ефективно в среда, където е налице баланс 
между вътрешната ѝ представа за сигурност и реалностите, с които е 
заобиколена в действителност. Отсъствието на такъв баланс изисква активност, 
като мотивира личността да редуцира несигурността и да възстанови въпросния 
баланс. Отговорностите на офицерите пред организацията, личния състав и в 
комбинация с персоналните им възприятия за средата изискват мониторинг и 
анализ на широк спектър променливи. Произтичащите от това действия са 
насочени в голяма степен към фактора „сигурност“ във военната среда, 
свързани с прилагането на управленски подходи и решения, които да водят до 
по-високи нива на резистентност. В същото време е съществена връзката с 
представеността на „сигурността“ като културно измерение50 в българската 
национална култура51. Индексът на „избягване на несигурността“, установен 
през 2014 г., е Иин = 69,4952. Високият индекс е показател за представи, свързани 
с отчетливо присъствие на заплаха, тревожност, напрежение, психически 
дискомфорт, конфликти, характер и мяра на правилата, структурираност и т.н. 
Това ни дава основание да назовем  анализирания фактор „избягване на 
несигурността“, изхождайки от теоретичния модел на Хеерт Хофстеде53.  

                                                             
50 Хофстеде, Х. Култури и организации. Софтуер на ума…;  The Hofstede Centre – National Culture. www.geert-
hofstede.com  
51 Давидков, Ц. Изследване върху културата в България през периода 1995 – 2014: Ориентири за 
организационно развитие. Ред. Сн. Илиева. – В: Международна научна конференция „Лидерство и 
организационно развитие“, Китен, 2015 г., София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 646 – 651. 
52 Пак там. 
53 Хофстеде, Х. Култури и организации. Софтуер на ума… 
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Таблица 3 

Петфакторна структура на ценностите и/или целите в труда в 
ротираната компонентна матрица 

Наименование на 
фактора 

Съдържание на айтъмите 
Фактор54 

1 2 3 4 5 

Избягване на 
несигурността 

Условия на работа ,593     

Малко напрежение и липса на стрес ,574 -,29    

Сигурност за работното място ,565  ,212   

Допълнителни ползи от работата ,564     

Отношения с висшестоящите ,526     

Лично време ,499 -,26    

Индивидуализъм 

Пълноценна реализация  ,709    

Признание ,241 ,645    

Личен принос  ,531    

Консултант  ,498 ,202   

Свобода за собствен подход към 
задачите 

 ,462  ,211  

Прагматизъм 

Обучение   ,683   

Яснота в изискванията ,276  ,659   

Помощ за другите   ,586  ,239 

Сътрудничество   ,433  ,201 

Мъжественост 

Доходи ,204   ,598  

Престижна работа    ,578 ,312 

Издигане в йерархията    ,576  

Да служа на родината си  ,259  ,501  

Индулгенция 

Предизвикателство и постижение     ,711 

Разнообразие и предизвикателство в 
работата 

   ,224 ,682 

Място за живеене     ,403 

Вторият фактор е с тегло 2,325 и описва 10,57% от дисперсията на данните. 
Съдържа пет айтъма: „пълноценна реализация“, „признание“, „личен принос“, 
„консултант“, „свобода за собствен подход към задачите“. Анализът на 
смисловото съдържание на айтъмите се отнася към дейности в посока 
постигането на професионален растеж, където личността е мотивирана да се 
развива и реализира целите си. Това ни дава основание да назовем втория 
фактор „индивидуализъм“55. Индексът на „индивидуализма“ у нас е Иинд = 

                                                             
54 Стойностите във факторния анализ в ротираната матрица, които са по-ниски от 0,20, са филтрирани в 
анализа. 
55 Пак там; The Hofstede Centre – National Culture… 
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54,6956. Установява се присъствието на лек акцент върху дейностите, в чийто 
фокус са предимно личните потребности. Индикатори за проявата на 
индивидуализма са предизвикателствата, самостоятелността, реализирането на 
способностите и други.  

Третият фактор се отличава с тегло 1,278 и се описва с 5,81% от извадката. 
Съдържа четири айтъма: „обучение“, „яснота в изискванията“, „помощ за 
другите“ и „сътрудничество“. Групирането на айтъмите е насочено към 
придобиване на необходимите знания за военната организация и средата за 
сигурност; за формирането на перспектива, която да осмисли настоящите им 
усилия и в крайна сметка да е в състояние самостоятелно да подготви 
последователите, споделяйки опита си с тях, като развие изискваните умения, 
които ще ги направят заедно успешни в утрешния ден. Обобщавайки, бихме 
могли да допуснем, че това се дейности, проектирани в развитието на бъдещите 
способности, от които би се нуждаела организацията. Това ни дава основание 
факторът да бъде наречен по-скоро „дългосрочна ориентация“ или още 
„прагматизъм“57. Индексът на „прагматизъм“ у нас е Ипрагм = 6958. Отчетената 
стойност е своеобразен индикатор за наличието на известен акцент по 
отношение на склонността към адаптиране на поведението на съвременните 
българи, продиктувано от актуалните реалности на деня.   

Четвъртият фактор съдържа също четири айтъма (тегло 1,197 и дисперсия 
5,44%). Краткото описание на изграждащите фактора айтъми е: „доходи“, 
„престижна работа“, „издигане в йерархията“ и „да служа на страната си“. 
Смислово ценностите се отнасят до отговорностите на офицерите за 
осигуряване на част от доходите в семейството за преживяване и повишаване 
на жизнения стандарт; трудова дейност, която да е престижна в социален 
аспект, а организацията, където работят, да е представителна. Освен това 
следва да бъдат добавени мотивираността за издигане и доказване в 
професията и разбирането човек да се докаже в посока самоотвержена служба 
към държавата. Това ни дава основание четвъртият фактор да бъде отнесен към 
измерението „психологически пол“ (по-популярен в изследванията под името 
„мъжественост“) 59. Актуалният индекс на „мъжественост“ у нас е ИМ = 53,6260. 
Както по отношение на измерението „индивидуализъм“, така и тук е налице 
слабо изразен превес в националната ни култура в посока мъжествена 

                                                             
56 Давидков, Ц. Изследване върху културата в България през периода 1995 – 2014: Ориентири за 
организационно развитие… 
57 Според Хофстеде „прагматизмът“ като културна дименсия предопределя вземането на решение от 
личността относно връзката с миналото по пътя в настоящето и към бъдещето. Разглеждат се две 
измерения (дихотомии) – нормативни и прагматични култури. Виж: The Hofstede Centre – National Culture - 
www.geert-hofstede.com 
58 Пак там. 
59 Хофстеде, Х. Култури и организации. Софтуер на ума…; The Hofstede Centre – National Culture… 
60 Давидков, Ц. Изследване върху културата в България през периода 1995 – 2014… 
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ориентация. Отличителните характеристики на мъжествеността се 
характеризират с търсенето на възможности за професионално развитие и 
кариера в работата, заслужено признание за добре свършена работа, високи 
доходи, място за живеене и т.н. 

Петият фактор е със сходни статистически показатели като предходния 
(тегло 1,147 и дисперсия 5,22%). Той съдържа три айтъма – „предизвикателство 
и постижение“, „разнообразие и предизвикателство в работата“, „място за 
живеене“. Смислово първите две ценности в труда могат да бъдат отнесени към 
нагласите спрямо удовлетворяването на основни и естествени човешки 
стремежи, свързани с приемането и насладата от живота такъв, какъвто е, както 
и проекциите спрямо реализиране на трудовата дейност в настоящето. Третата 
компонента, представена от „място за живеене“, също може да бъде отнесена 
в тази посока. Вземайки предвид системата от съществуващи вярвания у хората 
за дома като фактор с жизнеопределяща роля в живота на нашия съвременник, 
формира драйв, изискващ вземане на решение за съответстващия избор и 
стремеж към реализацията му. В този смисъл трудът е необходимото условие за 
задоволяване (или неуспех) на точно тази жизнена потребност. Поради това 
петият фактор по-скоро следва да бъде отнесен към измерението 
„индулгенция“61 с актуален индекс у нас Ииндулг = 1662. В българската национална 
култура е налице нисък коефициент на индулгенция (макар и в началния етап на 
натрупване на данни), което поставя нашия съвременник в позицията на лице, 
стремящо се приоритетно към удовлетворяване на познатите ни традиционни 
човешки стремежи, в посока консумиране на възможностите, които животът 
предлага. 

Получените резултати отчетоха общо пет от измеренията в актуалния 
теоретичен модел на Хеерт Хофстеде63. В настоящето изследване не бе 
локализирано присъствието на измерението „властова дистанция“64. 
Посочената особеност в значителна степен би следвало да произтича от 
профила на самата извадка (офицери от въоръжените сили на Република 
България). Както бе установено в друго изследване на ценностите с въпросника 
на Шалом Шварц през 2013 г., на индивидуално и организационно ниво 
ценностите „власт“ и „йерархия“ заемат най-ниското място в общата структурна 

                                                             
61 Според Хофстеде „индулгенцията“ насочва пътя към социализация на личността, като това се постига 
посредством контрола на желанията и импулсивността. Разглеждат се две дихотомии в измерението 
„индулгенция“ – сдържащи и задоволяващи култури. Виж: The Hofstede Centre – National Culture… 
62 Пак там. 
63 В актуалния шестдименсионен културен модел (6-D Model) за изследване на националните култури 
Хофстеде и сътрудници приемат, че са налице шест дименсии: „индивидуализъм – колективизъм“, „ниска 
и висока властова дистанция“, „ниска и висока степен на избягване на несигурността“, 
„мъжественост – женственост“, „краткосрочна и дългосрочна ориентация (прагматизъм)“ и 
„индулгенция“. Виж: The Hofstede Centre – National Culture… 
64 Хофстеде, Х. Култури и организации. Софтуер на ума… 
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йерархия на ценностите65. Отчитайки и факта, определен от високия 
професионализъм, специфичните за военната среда функционални задължения 
и целенасоченото обучение, българските офицери по-скоро не се фокусират в 
дейността си, водени от стремеж към „консумиране“ на привилегии, 
притежаване на социално значима позиция, статус, източници на власт и т.н.   

 От друга страна, вземайки под внимание факта, че българската 
национална култура се характеризира с „голяма властова дистанция“ с индекс 
Ивд = 75,6766, бе налице очакването именно тази особеност да бъде 
локализирана в настоящето изследване поради тежестта ѝ в националната 
култура. В същото време уникалността на дейностите и процесите във военна 
среда предполагат в значителна степен да е налице известно „замъгляване“ и 
модифициране на тази ефекти, произтичащи от полето на властовата дистанция. 
Потенциалните причини за това могат да бъдат посочени именно в естеството 
на самата трудовата дейност на офицерите, която изцяло почива на основата на 
убеждения, произтичащи от армейските нравствени ценности, а така също на 
професионализма и екипното начало.  

4.2. Двуфакторна структура и йерархия на ценностите и/или 
целите в труда  

Втората посока в анализа изисква провеждането на факторен анализ с 
отчитането на два фактора. Получените резултати позволиха да бъде съставена 
таблица 4. Първата колона съдържа 14 ценности на фактор 1, образуващи 
групата на т.нар. вътрешно детерминираните ценности, а втората колона – 
респективно фактор 2 – 8 ценности, които рамкират групата на външно 
детерминираните ценности.  

Съставът на ценностите в труда е отражение на субективно познаваната 
действителност, предопределена от характеристиките на военната 
организационна субкултура и националната култура, регулиращи субекто-
обектните отношения. В този смисъл в наименованието „вътрешно 
детерминирани ценности“ се приемат онези ценности в труда, чиято проява се 
отнася до дейности, продиктувани от вътрешно приета от личността система от 
дълбоки убеждения, регулираща трудовата активност. Респективно външно 
детерминираните ценности се отнасят до ценностите в труда, за които 
личността би се нуждаела от стимули за дейност, произтичащи от външни за нея 
фактори, функция на социалната  и организационната среда. 

                                                             
65 По-подробно виж: Димитров, Д. Изследване кръговата структура на въпросника за  ценностите на Шалом 
Шварц  с офицери от Българската армия. – В: Военен журнал, 2013, № 3; Димитров, Д. Адаптиране на 
въпросника за организационните ценности на Шалом Шварц във военна среда. – В: Военен журнал, 2013, 
№ 4. 
66 Давидков, Ц. Изследване върху културата в България през периода 1995 – 2014… 
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Средните стойности на ценностите осигуриха възможността да бъде 
построен и съответстващия им йерархичен ранг. Колона четвърта отчита ранга 
на трудовите ценности по средна стойност (поотделно за всеки един от 
вътрешно и външно детерминираните ценности). Респективно петата колона 
съдържа йерархичния ранг с отчетено ниво на значима разлика между 
ценностите. Тя послужи за база при построяването на йерархията на ценностите 
в труда, детерминирани според вида на техните инсайти - „вътрешни“ и 
„външни“. 
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Таблица 4 

Средни стойности и йерархичен ранг на ценностите в труда, определени 
от вътрешните и външните им детерминанти 

Ценности и/или цели в труда 
Средна 

стойност 

Йерархичен 
ранг 

(БЕЗ отчетено ниво 

на значима разлика) 

Йерархичен 
ранг 

(С отчетено ниво на 

значима разлика)
 

Вътрешно  
детерминирани ценности 

Външно  
детерминирани ценности 

1 2 3 4 5 

1. Сътрудничество  4,24 1 1 

2. Яснота в изискванията  4,24 2 1 

3. Обучение  4,23 3 1 

4. Пълноценна 
реализация 

 4,20 4 1 

5. Личен принос  4,17 5 1 

6. Да служа на страната 
си 

 4,16 6 1 

7. Свобода за собствен 
подход към задачите 

 4,08 7 2 

8. Издигане в йерархията  3,93 8 3 

9. Предизвикателство и 
постижение 

 3,93 9 3 

10. Признание  3,87 10 4 

11. Консултант  3,83 11 4 

12. Помощ за другите  3,69 12 6 

13. Престижна работа  3,68 13 6 

14. Разнообразие и 
предизвикателство в 
работата 

 3,65 14 6 

Обща средна стойност за групата на 
„вътрешно детерминираните ценности“ 

3,99  

 
1. Сигурност за работното 
място 

4,10 1 2 

 2. Доходи 4,08 2 2 

 3. Място за живеене 3,96 3 3 

 4. Лично време 3,91 4 3 

 5. Условия на работа 3,81 5 4 

 
6. Отношения с 
висшестоящите 

3,74 6 5 

 
7. Допълнителни ползи от 
работата 

3,33 7 7 

 
8. Малко напрежение и 
липса на стрес 

3,20 8 8 

Обща средна стойност за групата на 
„външно детерминираните ценности“ 

3,77  
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Фигура 4 

Йерархия на ценностите в труда, детерминирани от „вътрешните“ и 
„външните“ инсайти на ценностите  

Общата изходна база данни (с тази от табл. 1) и отсъствието на втори 
детерминиращ фактор в анализа предполагат единствено частното групиране 
на ценностите при запазен характер на присъствието им по ранг. Поради това 
установената йерархия също притежава общо 8 ранга, които изграждат двете 
обособени групи на вътрешно и външно детерминираните ценности. Оценките 
на вътрешната консистентност на двете скали на детерминираните ценности са 
съответно α = 0,89 и α = 0,76. Този резултат може да бъде приет като индикатор 
за наличието на приемлива айтъмна консистентност. 

Настоящето изследване осигури възможността да се отчете установената 
актуална йерархия на ценностите в труда (към 2013 – 2014 г.) и най-вече да се 
анализира специфичният състав на групираните айтъми, както и формиралите 

Отношения с 
висшестоящите 

Лично 
време 

Място за 
живеене 

Обуче-
ние 

Пълноценна 
реализация 

Личен 
принос 

Да служа на 
страната си 

  

  

      

      

Малко 
напрежение и 

стрес 

Помощ за 
другите 

Престижна 
работа 

Разнообразие и 
предизвикателство 

Условия на 
работа 

Собствен 
подход 

Предизвикателство  
и постижение 

Издигане в 
йерархията 

Консултант Признание 

  

  

  

  

  

Сътруд-
ничество 

Яснота 

Доходи 

  

  
  

Сигурност 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

Вътрешно детерминирани ценности Външно детерминирани 

ценности 

8 

Допълнителни 
ползи 
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се ядра. Структурирането на компонентите на ценностите във фигура 4 е 
индикатор за следните особености: 

− по-голяма част от ценностите в труда се класифицират в 
групата на т.нар. вътрешно детерминирани ценности (14 на брой), а 
външно детерминираните са само 8; 

− по-голяма част от вътрешно детерминираните ценности (11 на 
брой) са групирани до четвърти ранг (включително). Този факт 
подчертава тежестта на интернализираните характеристики в 
дейността на офицерите (по-високият ранг е индикатор за 
притежаването от компонентите на по-висока средна стойност); 

− външно детерминираните ценности образуват ясно изразена 
вертикална йерархия, като локацията им обхваща от 2-ри до 8-и ранг. 
Съответно по-малкият брой на включените ценности в групата и по-
ниското им разположение в йерархията е индикатор за по-малката 
тежест в оценките на офицерите. 

Обобщавайки резултатите от фигура 4, можем да заключим, че офицерите 
в изследването приоритетно възприемат по-голяма част от ценностите в труда 
като вътрешно детерминирани (14 от общо 22). Общата средна стойност на 
„вътрешно детерминираните ценности“ е 3,99, докато за „външно 
детерминираните“ е 3,77 (виж табл. 4 и фиг. 5). Тези две стойности послужиха 
за основа за съставянето на сравнителната диаграма по вида на детерминантите 
на ценностите в труда (фиг. 5). Установено бе наличието на значима разлика 
между променливите (детерминантите на ценностите в труда) в полза на 
„вътрешно детерминираните ценности“. Полученият резултат е своеобразно 
допълнително потвърждение за тежестта на „вътрешно детерминираните 
ценности“, произтичаща не само от количеството компоненти в ранговата 
йерархия, но и на определената от средните стойности на вида на инсайтите на 
ценностите в труда (при ниво на грешка р < 0,001). 

Тази особеност допълнително характеризира спецификата на 
регулираната професията „офицер“ в системата на сигурността и отбраната. В 
действителност значителна част от дейността на офицерите се базира предимно 
на вярвания и убеждения, а не толкова в резултат на определени външни 
фактори, извън контекста да работните процеси. По този начин спектърът, 
посоката и силата на влияние на организационната култура, организационните 
стандарти и изискванията повлияват процеса на интернализиране на по-широк 
набор от значими и същевременно желани предиспозиции, направляващи 
поведението на офицерите. На свой ред интернализирането им предполага 
увеличаване на мотивацията и връзката с армейските нравствени ценности, 
захранва смислово-целевата функция, тъй като се определя от вътрешните цели 
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на самата личност, както и от  целите на организацията, като подхранва 
формирането на смисъл в дейността. 

Друг съществен момент в анализа, освен по-малкия брой „външно 
детерминирани ценности“ и по-ниските им средни стойности, е отчетливата 
вертикалност в йерархията на тази група детерминанти (фиг. 3 и 4). Тя е 
потенциален индикатор за строгото диференциране на тежестта на 
компонентите на ценностите в труда, а акцентът е позициониран върху групата  
на т.нар ефекти с вътрешно детерминиращ характер за трудовата дейност. 

 Задълбочаването на анализа предполага да бъдат потърсени и някои 
особености в групирането на ценностите в самите детерминанти. Общият 
поглед относно йерархията на групата на „вътрешно детерминираните 
ценности“ предполага условното им обособяване в три подгрупи (ядра). 
Първото ядро съдържа трудовите ценности от 1-ви и 2-ри ранг (горно ядро), 
второто – 3-ти и 4-ти ранг (средно ядро), а третото – 6-и ранг (долно ядро).  

Горното ядро е изградено от ценностите „сътрудничество“, „яснота“, 
„обучение“, „пълноценна реализация“, „личен принос“, „да служа на страната 
си“ и „собствен подход“. Освен водещото им присъствие като ценности с най-
голяма тежест (по средна стойност) и концентрацията им в йерархията (особено 
тези от първи ранг) изброените компоненти могат да бъдат отнесени и към 
изискването за т.нар. „професионално съответствие“. Това изискване 
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позиционира системата от дейности на офицерите, а така също и на всички 
служещи в системата на сигурността и отбраната, като демонстрация на 
решимост действията им да бъдат в услуга на организацията и обществото, 
гарантирайки неговия просперитет. 

Средното ядро обхваща ценностите „издигане в йерархията“, 
„предизвикателство и постижение“, „признание“ и „консултант“. Съставът му е 
индикатор за осигуряване успеха на мисията, благополучието на другите в 
подразделението, персоналната включеност в процесите и удовлетвореност от 
постигнатото.  

Долното ядро се състои от ценностите „помощ за другите“, „престижна 
работа“ и „разнообразие и предизвикателство“. Фактът, че са локализирани 
единствено в шести ранг и са дистанцирани от предходното ядро, е индикатор 
за специфичната им роля в трудовата дейност. Отразяват своеобразната 
природа на професията на офицерите и в частност на всички военнослужещи. 
Отражение са на отдадеността в безкористна служба към обществото за 
осигуряване отбраната на страната. Поради това и стремежът към престиж и 
предизвикателство в работата не е самоцел. В същото време ценностите от 
долното ядро се възприемат като вътрешно приети от личността и постигането 
им е резултат на наличието на собствена воля, а не в резултат на външни 
фактори. 

На свой ред погледът относно йерархията на ценностите в труда в групата 
на „външно детерминираните ценности“ предполага обособяването им в две 
ядра – от 2-ри до 3-ти ранг (горно ядро) и от 4-ти до 8-и ранг (долно ядро).  

Подгрупата на горното ядро съдържа четири ценности – „сигурност“, 
„доходи“, „място за живеене“ и „лично време“. Те са групирани компактно в два 
ранга и могат да бъдат отнесени към отговорностите за близките, семейството 
и факторите, върху които не могат да упражняват пряк контрол (сигурност за 
работното място и размер на доходите).  

Подгрупата на долното ядро съдържа ценностите „условия на работа“, 
„отношения с висшестоящите“, „допълнителни ползи“ и „малко напрежение и 
стрес“. Фактическото им разположение по вертикал върху долната част на оста 
предполага обособяването на две нови субгрупи. Те могат да приемат следните 
условни наименования: първите два компонента („условия на работа“ и 
„отношения с висшестоящите“) – работна ситуация (оценени са по-високо – 4-
ти и 5-и ранг), а вторите два компонента („допълнителни ползи“ и „малко 
напрежение и стрес“) – ефекти от работата (оценени по-ниско – 7-и и 8-и 
ранг). Установеното групиране на трудовите ценности подчертава значимостта 
на факторите, произтичащи от особеностите на изпълняваните задачи, които са 
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оценени по-високо от произтичащите от потенциалните ефекти за личността в 
работата.  

Предизвикателство пред организациите би представлявала възможността 
компонентите на ценностите в труда в групите на „външните“ и „вътрешните“ 
детерминанти да бъдат повлияни от характера на съответната значимост на 
дадена трудова ситуация както за личността, така и за групата 
(подразделението). Успехът в доброто управление на въпросната значимост на 
трудовата ситуация следва да доведе до усилване на ответната подкрепа за 
конкретно трудово измерение и приемането на определен показател 
(показатели) в качеството му на „безусловна“ ценност. Такъв вид 
организационно влияние би довело до промяна в структурата на йерархията 
на ценностите в труда, както и на степента, в която доминират (или се намират 
в баланс) „вътрешните“ или „външните“ детерминанти на ценностите в труда.  

Резултатите от факторния анализ и произтичащата йерархия на 
ценностите в труда на офицерите осигуриха решаването и на четвъртата 
изследователска задача. Анализът на получените данни по изследователските 
задачи води до заключението, че спецификата на военната среда е фактор с 
детерминиращ характер на проявлението на ценностите в труда на офицерите. 
Това се подкрепя от уникалния профил и йерархичната структура на ценностите, 
както и от специфичното отражение на заложените демографски 
характеристики, които довеждат до различния в проявлението на трудовите 
ценности. Вследствие на направения анализ работната хипотеза в изследването 
може да бъде приета за потвърдена. 
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Заключение 

 

Проведеното изследване на ценностите и/или целите в труда осигури 
възможността да се състави актуалният им профил, валиден за настоящата 
извадка с офицери от въоръжените сили. Водещи (първи ранг в йерархията) са 
ценностите на „сътрудничеството“, „яснотата“, „обучението“, „реализацията“, 
„личния принос“, „да служа на страната си“. Най-ниско ранжираните (7-и и 8-и 
ранг в йерархията) трудови ценности са „допълнителни ползи“ и „малко 
напрежение и стрес“.  

Демографските фактори „пол“ и „управленско ниво“ доведоха до най-
голям брой значими различия в ценностите (в сравнение с „възраст“, „военно 
звание“ и „вид въоръжени сили“). Различията по „пол“ са доминирани от 
мъжете офицери за ценностите „условия на работа“, „сигурност за работното 
място“, „консултант“, „да служа на страната си“ и „пълноценна реализация“. 
Този резултат отчита специфичната природа на военната субкултура, която 
освен чисто количествено бива доминирана от мъжете офицери, но от гледна 
точка на теорията за културата тези трудови ценности са индикатор и за 
„мъжествена“ ориентация. На свой ред значимите разлики по признак 
„управленско ниво“ се отнасят до ценностите „сътрудничество“, „личен 
принос“, „издигане в йерархията“, „помощ за другите“ и „пълноценна 
реализация“. Резултатите тук отчитат доминиране на офицерите от „тактическо“ 
и отчасти „стратегическо ниво“ над тези от „оперативно ниво“ по посочените 
ценности в труда. Установените отношения се предопределят от характера на 
изпълняваните дейности на „тактическо ниво“ в допълнение с желанието за 
професионален растеж, доказване и постигане на успешна кариера.  

Получените резултати в изследването са потвърждение на изследването 
на ценностите във военна среда67 у нас през 2013 г. с въпросника на Шалом 
Шварц (SVS-58). Водещите ценности на индивидуално ниво са „егалитаризъм“ и 
„интелектуална автономност“, а на организационно – „доброжелателност“, 
„сигурност“ и „себенасоченост“. Ключови са ценностите на „егалитаризма“ и 
„доброжелателността“. Свързващата база тук е моралната близост, споделяните 
интереси на човешкото съществуване, социализацията на основата на 
кооперативността в посока постигането на благополучие за другите. Или 
обобщавайки, можем да кажем, че офицерите са ангажирани пряко в посока 
осигуряване просперитета на хората и армията в цялост, независимо от 

                                                             
67 Димитров, Д. Адаптиране на въпросника за организационните ценности на Шалом Шварц във  военна 
среда… 
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различията в персоналния им интерес. Този уникален резултат предполага те да 
работят с всички останали в армията, при високи нива на мотивация, а 
действията им да окуражават и вдъхновяват другите за изпълнение на 
поставените цели, постигайки съответните значими резултати.  

Настоящето изследване установи в общата йерархия на ценностите и/или 
целите в труда специфично групиране в ранговата структура, което е 
закономерено следствие от влиянието на система от фактори във военната 
среда – профилирано обучение, специфични изпълнявани задачи, стандарти в 
практиките, личен пример, екипно начало, военна историческа памет, военна 
организационна субкултура и др. Това уникално влияние предопределя 
водещото присъствие на ценностите „сътрудничество“, „яснота“, „обучение“, 
„реализация“, призванието и честта „да служа на страната си“. Те са и истинската 
емблема в дейността на офицерите, която е модел за всички в армейската 
йерархия, а така също и за гражданите в обществото. 

Установена бе двуфакторната и петфакторната структура на въпросника. 
Двуфакторната структура послужи за групирането на айтъмите в две посоки – в 
качеството им на вътрешни и външни инсайти на ценностите в труда. Тази 
находка послужи за база при построяването на тяхната частна йерархична 
структура. В резултат бе установено водещото място на вътрешно 
детерминираните ценности в труда. На свой ред петфакторната структура на 
въпросника доведе до локализиране на общо пет от шестте измерения в 
актуалния шестдименсионен теоретичен модел на Хеерт Хофстеде, а именно: 
„избягване на несигурността“, „индивидуализъм“, „прагматизъм“, 
„мъжественост“ и „индулгенция“. Настоящето изследване не доведе до 
установяване присъствието на измерението „властова дистанция“.  

Получените резултати до голяма степен могат да бъдат определени като 
очаквани и предопределени от спецификата на военната среда. Успоредно с 
това те рамкират определени изисквания към военното образование, 
организационната култура и на практика към духа на хората, реализиращи се в 
системата на сигурността и отбраната. Така възможността да се насочва и 
развива най-вече увереността и волята да се постигат целите, поставени пред 
подразделенията, обуславящи успеха в битките и сраженията, може да бъде 
посочена като фактор от ключово значение за успеха по отношение на 
настоящите задачи и бъдещите предизвикателства пред Министерството на 
отбраната и Българската армия.  

В ролята си на носители на лидерското начало в дейността си офицерите 
биха могли да увеличат резултатите в своята дейност посредством познаването 
на предимствата, произтичащи от характера на присъствие на ценностите и/или 
целите в труда, валидни при останалите категории военнослужещи и цивилни 
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служители. Ето защо обвързването на ценностната перспектива със значимото 
лидерско присъствие предполага в най-голяма степен то да е съчетано с 
ползването в дейността на предимствата на трансформиращото и автентичното 
лидерство във военна среда.  
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