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В  социологията  на  социалната  структура  и  социалногруповите

отношения  изследователите  се  стремят  от  една  страна  да  определят,

изграждат,  обясняват  обективната  картина  на  това  какви  са  реалните

социалногрупови  сегменти,  като  субекти  на  обществените  отношения  в

конкретно  общество  в  неговите  пространствено-времеви  измерения.  От

друга  страна  като  изследователска  и  практическа  необходимост  се  е

изградила  задачата  да  се  знаят  и  различноплановите  измерения  на

възприятието на реалната картина на тези отношения от страна на хората

(неизследователите – респективно респондентите). Тук основно място имат

представите за социалното неравенство и йерархията на групите  в общество

по общо погледнато,от една страна и визията и оценката на своята социална

позиция – по-конкретно, от друга. Това е важно поради обстоятелството, че

виждането  и  оценката  на  социалните  деления  и  стратификация  на

обществото са от една страна отражение на реалната обща  и индивидуална

икономическа и социална ситуация в даден момент, но също така  от своя

страна  те  детерминират  определени икономически,  политически  и  социо-

културни  нагласи,  които  рефлектират  в  поведението  на  хората  на

индивидуално и групово равнище и могат да бъдат или катализатор  или

бариера  пред  определени  обществени  промени,  конкретно  каквато  е

сегашната ситуация у нас, най-общо казано - трансформацията на системата.

Изградена вече изследователска традиция в съвременната социология на

социалната  структура  и  стратификация  е  именно  във  всички  емпирични

изследвания  да  се  наблюдава  и  целия  комплекс  от  феномени,  преди

наричани  “надстроечни  характеристики”  или  сега  просто  казано

социалнопсихологическите  корелати,  параметри  на  социалногруповата

структура  (за  пример  тук  са  изследователските  програми  ISSP,  ISEA,

националните  генерални  социални  в  САЩ,  Великобритания,  Германия,

Полша  и др.). Много интересна е историята,  началото на тази конкретна

изследователска традиция.  Тя тръгва от там, че се е оказало че различни

представители на работническата класа (определяна така по общо съгласие
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от специалистите)  са проявявали различни интереси,  по-скоро типични за

други сегменти на структурата,  а не за работниците (Slomczynski, K.), т.е.

това е било резултат от една реална изследователска необходимост.  Като

част от тази традиция и съвременно направление в емпиричната социология

на стратификацията (най-кратко казано) нашето изследване1 също  обърна

значително внимание (значително място в него беше отделено именно на

тези субективни измерения на неравенството и стратификацията). 

Данните  позволяват  тук  да  покажат  резултатите  по  основните

субективни  измерения  на  социалното  неравенство  и  стратификация  като

класовата  самоидентификация,  позицията  на  скалата  “връх-дъно”,

виждането за типа на социалната пирамида. 

Самоидентификация на лицата на скалата обществени „Връх – Дъно”

Първо  да  започнем  със  самоопределянето  на  респондентите  на

десетстепенната скала “Връх - Дъно” 2 ( виж Фигура 1 – Приложение 1).

Както  се  вижда,  най-голямото  натрупване  е в  долната  част  от

стълбицата  (пунктове  от  8  до  10) -   над  половината от  българите  се

пласират там, като на самото обществено дъно се вижда почти всеки

пети нашенец.  На самия връх (позиции 1 и 2) почни незначителен дял от

анкетираните – под един процент (0,6 на сто), чак в долна част на “върха”

(позиция 3)  се пласират едва 1,8 процента от анкетираните. Ако за средни

слоеве  приемем  степените  от  4  до  7  включително,  то  тук  е  второто  по

големина натрупване – 39%, като и тук по-голямата част (40% от числящите

се към тези степен)  се пада на най-долната степен - нисшата средна страта

(lower middle strata). 

Интересно  е  да  се  видят  тези  средни  части  на  скалата  по  социални

групи.  Логично  е  че  да  се  очаква,  че   частниците  най-много  биха  се

причислявали към тези категории и това се оказва така -  60 на сто от тях се

виждат там. От наетите лица (в случая няма разлика дали са от  частния  или
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от   държавния  сектор)   трима  от  десет  от  тях  се  причисляват  към  тези

позиции, същото е положението и за фермерите всеки. От незаетите (в тази

категория естествено преобладават пенсионерите) само един от всеки осем

попада  в  тази  част  на  скалата.  Като  стана  въпрос  за  независимите

променливи,  трябва  да  се  покаже  какво  е  влиянието  на  основните

демографски  и  социални  характеристики.  Според  силата  на  връзката  на

първо място е дохода на домакинството (К= 0,532), следват образованието

(К=0,272),  социалната  група  (К=0,200)3,  типа  населено  място  (К=0,170),

възрастта (К=0,165) и пола (К=0,112). 

Класова самоидентификация на респондентите

 Какво  е  положението,  когато  делението  е  дефинирано  чрез  класова

самоидентификация (виж Фигура 2 – Приложение 2). Близо половината от

българите  се определят  като работническа класа  -  45%  4 следва средната

класа - 25%, а в като най-нисша класа се определят 16%, следва групата на

селяните  с  12%,  стойността  за  “висшата  класа”  е  просто  незначителен  –

0,2%.  Тук  е  мястото  да  се  спомене,  че  данните  за  средната  класа  (като

самоидентификация съвпада с данни и от други изследвания, но за смисъла,

който влагат в него хората ще стане по-ясно по-долу.

Съпоставката на данните от двата въпроса показва че независимо какво

е положението на хората в групите, дефинирани чрез разделението на труда,

повечето от тях виждат своя социален статус като доста подобен и при това

нисък. Любопитно е че тук по-младите (до 30 години) по-често се определят

като средна класа - близо 1/3 от тях, а най-малко се виждат като такива най-

възрастните (от 66 г.нагоре). 

Когато  се  изследва влиянието  на  различните  независими променливи

върху  тези  два  типа  самоидентификация  се  установява,  че  те  са  в  най-

голяма  зависимост  от  доходите:  за  стълбицата  (Крамер  =  0,532  и  за

класовата  самоидентификация  К  =  0,471  (стойности  много  високи).  Тази
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информация като се допълни и със доста високата свързаност между двата

типа  самоидентификация   (К  =  0,320),  показва  че  в  нашето  общество

самооценката на позицията на хората  в него е преди всичко резултат от

материалната им ситуация (възможности и състояние), а тя както се вижда

(не  само  на  базата  на  резултатите  от  социологическите  изследвания)  е

просто мизерна. Интересна е обаче връзката между образователното ниво и

класовата  самоидентификация.  Съпоставката  на  това  къде  се  определят

висшистите на предишната 10 степенна скала, която по същество измерва

положението в матерално-статусното измерение - на нея 2/3 от тях попадат в

долните  категории  (7-10)  -  показва  че  за  тази  категория  (това  реално  са

специалистите)  е  налице  класически  пример  за   Status  inconsistency  –

статусна  несъвместимост  или  статусно  разминаване,  т.е.  високото  им

положение на скалата на характера и сложността на труда рязко контрастира

с това на скалата на доходите и материалното положение, което е негативен

фактор  по  отношение  на  цялостната  и  социална  функция.  Две  трети  от

висшистите се смятат за средна класа, а само 7% като нисша класа. Докато

само 1/3 от среднистите са средна класа според тях и този дял значително

намалява с понижаването на образователното ниво: професионално - този

процент е 14, а за основно и по-ниско - 3%. Тези данни очертават една доста

нерадостна  картина  за  онези  осем  години  след  началото  на

трансформацията. Явно досегашните политически и икономически реформи

не  са  довели  до   повишаване  на  стандарта  и  социалния  статус  на

представителите на основните групи и то за един съвсем немалък за края на

двадесети век период (времето сега е много по-компресирано, отколкото в

миналото),  което  в  крайна  сметка  е  целта  на  всякакви  обществени  и

социални  преобразования  в  съвременния  свят,  а  са  довели  до  точно

обратното - са ги влошили.  Логично в този случай възниква въпросът за

смисъла  на  такива  реформи:  дали  въобще са  реформи,  на  кого  в  крайна

сметка служат и т.н.
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Представи за типа общесттвена пирамида на българското общества

 Следващият  изследователки  въпрос  в  тази  програма  в  рамките  на

изследването на субективните корелати на стратификацията и неравенството

е  да се отчита типа на социалната пирамида на  българското общество в

очите на неговите членове.  За това вече от няколко години функционира

стандартизирана  международна  методика,  съдържаща  схеми  на  пет  типа

социални пирамида като континуум от най-негативния до най-позитивния

(виж Фигура 3 – Приложение 3),  като се иска мнението на анкетираните

както за сегашното състояние, така и за определени моменти от миналото

или очакванията за близкото бъдеще.

Като най-негативен тип (тип А – социална пирамида във формата на

свещник)   се  възприема  от  2/3  от  анкетираните.  При  това  се  оказва,  че

основните  демографски  (пол  и  възраст)  и  статусни  характеристики

(образование,  социална  група  и  доход)  почти  не  оказват  никакво

диференциращо  действие  върху  мнението  какъв   тип  общество  е

българското. Тоест налице е един вид консенсус,  че сегашното българско

общество  е  силно  деформирано  –  характеризира  се  с  малък  елит  на

върха,  много  малко  хора  в  средата  и  голяма  маса  на  дъното. Като

съпоставим този образ със образа на обществото за преди десет години се

виждат интересни неща и то не в полза на сегашния момент ( виж Фигура 4).

Почти половината  от  българите  (45%) смятат,  че  в  края  на  80-те  години

българското  общество е  от  типа  общество,  в  което повечето  хора са  по

средата  (обществена  пирамида  тип  Б).  Естествено  тук  присъства  и

елемента на идеализация на миналото (делът му е невъзможно да бъде

точно измерен), но така или иначе явно досегашния ход на промените в

страната  кара  хората  категорично  да  смятат,  че  за  последните  10

години обществото силно негативно е преформирало своята структура

в посока на силна елитарност и отдалечаване от общество на средните
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слоеве,  които  според  всеобщо  прието  мнение  са  “гръбнакът”  на

гражданското общество. 

Вижданията  за  собствено  място  в  социалната  пирамида  преди  10

години, сега и след 5 години.

      Информацията представена до тук е добре да бъде съпоставена с

данните с данните с отговорите на  следните  три въпроса:  на кое място

(страта) от тази пирамида бихте поставили себе си и своето семейство сега,

преди 10 години и след пет години (виж Фигура 4 – Приложение 4).

Тези  данни  като  че  ли  дават  по-реална  картина  на  обществената

пирамида.  Тя  за  сегашния  момент  е  далеч  по-плавна  (по-близка  до

класическия вид пирамида), отколкото Тип А (“върхът”   реално е по-голям

от това което показват данните, тъй като у нас така се установи, че колкото

човек е   по-богат,  толкова повече укрива  доходите  си),  а  за  преди десет

години е по-стеснена в горните части отколкото е Тип D. Степените 3, 4 и 5

може да се приемат за средни слоеве и те съставляват над 1/3 от цялата

структура - това далеч не е толкова зле. За 10 години делът на тези, които

смятат че са на дъното или малко над него е нараснал от 1/10 до 1/2 - това е

прекалено  много и  е  доста  обезпокоителен  факт.  Като цяло  тези  данни,

както  и  други  от  изследването  показват,  че  когато  българинът  сега

оценява обществото в категориите “всички българи”, “цяло общество”

вижда  нещата  по-драматично,  по-влошени,  отколкото  когато  се

направи картина на базата оценките на собственото положение. Много

интересен е тук факта, че за принадлежащи към слоеве  от социалното дъно

се смятат 1/3 от симпатизантите на СДС и чак близо 2/3 от симпатизантите

са БСП  (това се обяснява най-вече с факта, че основната част от вторите,

както се знае, са пенсионери).

Данните за своето място  в пирамидата  след пет години показват все

пак значителен оптимизъм - рязко намалява делът   на “дъното” и на  very
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low  strata    и  нарастват  средните  категории  (когато  не  се  взимат  под

внимание тези, които не могат да преценят- не трябва да се пропуска обаче

факта, че това е проява на по-голяма предпазливост на тези хора изразено в

масовата нагласата “по-добре да изчакаме, пък тогава да говорим”). Така че

през лятото на 1997 година бяха налице видими оптимистични очаквания

свързани с  близкото бъдеще, сега обаче, когато част от това бъдеще е вече

минало е интересно да се види дали тези очаквания са се сбъднали (лично аз

силно  се  съмнявам в  това).  Може да  се  постави  хипотезата  тук,  че  този

оптимизъм в голяма степен вече е изпарен ( но за нейното верифициране  е

необходимо провеждането на панелно изследване).

Приложение 1

Фигура  1.    Самоидентификация  на  респондентите  на  скалата

обществени  “връх – дъно” .                                                  
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Приложение 2

Фигура 2. Класова самоидентификация на респондентите
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Приложение 3

     Фигура 3. Типове обществена пирамида.

Тип А: 1 Връх
Малък елит на върха, 2
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6
7 Дъно

Тип Б: 1           Връх
Общество, подобно на 2
пирамида, с малък елит 3
на върха, повече хора в 4
средата и много хора 5
на дъното. 6

7 Дъно

Тип В: 1           Връх
Общество, което прили- 2
ча пирамида, с изключе- 3
ние на малък брой 4
хора, които са 5
дъното. 6

7 Дъно

Тип Г: 1 Връх
Общество, в което 2
повечето хора са 3
по средата. 4

5
6
7 Дъно

Тип Д: 1 Връх
Много хора близко до 2
върха и съвсем малко 3
близко до дъното. 4

5
6
7           Дъно

Приложение 4

Фигура 4.  Собствено място в социалната пирамида преди 10 години,

сега и след 5 години.
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1 . Даните са от национално представително за възрастното население (над 18 години) изследване 
“Българите и политическите и икономическите промени в страната”, проведеното през юли 1997 
година с обем на извадката 1300 респонденти. То е част от международна социологическа 
изследователска програма “International Surveyes of Economic Attitudes”, със съкоординатори dr. 
Jonathan Kelley (Australian National University) and dr. Krzysztof Zagorski (Institute of Political Studies, 
Polish Academy of Sciеnces). Координатор за България бе авторът на сегашната статия.  Методът за 
набиране на информация е пряко идивидуално стандартно интервю, реализирано от мрежа от 
тренирани интервюьори. Интервюто съдържа над 100 въпроса общо с над 450 променливи. 
Изследването е реализирано според методологическите правила за панел /вероятно през 1999/ и 
данните са съпоставими със проведени изследвания в рамките на програмата в Австралия, Полша и 
Финландия.

2 Въпросът беше формулиран по следния начин: “В нашето общество има групи, намиращи се по 
близо до върха или по-близо до дъното. Къде върху следната стълба бихте поставили себе си?”

3 Използвата тук социалногрупова класификация е резултат от  приложението в изследването на 
международната класификация на занятията ISCO-88 и на заетостта (зеат-незает, държавно частно) и
поради това  не е идентична със социалните класификации на професиите (виж Златков Ц. 1998), във
втория случай корелацията щеше да е по-силна. 

4 Според данните от изследването за обективната социална принадлежност на респондентите, 
работниците са 37%. Разликата  се дължи  най-вече на обстоятеството, че част от междините 
категориите на нискоквалифицираните служещите (според изследователите) в масовото съзнание 
функционират и се възприемат като работници (например продавачите).


