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1. Актуалност и разработеност на предметното поле

Проблематиката за привлекателността на професиите бе поставена в

центъра  на  дневния  ред  на  българското  общество  през  годините  на

прехода (след 1989 г.) към политически полипарадигмално, поликултурно,

пазарно ориентирано и с доминирането на неолиберални икономически

подходи  общество.  Прегледът  на  стратегическите  и  оперативни

документи1,  разглеждащи проблемите на пазара на труда, тенденциите в

развитието на работната сила,  нивата и коефициентите на безработица,

политиките  за  създаване  на  заетост,  политиките  за  обучение  и

образование  показва,  че  в  последните  10  години  все  по-често  и  по-

настоий чиво са извежда проблемът за постепенното, но упорито спадане на

привлекателността  на  редица  типични  за  българската  икономика

професии, немалка част от тях с ключово значение за функционирането на

балансирана  и  конкурентоспособна  икономика.  Проблемът  през

последните  5-6  години  се  комплицира  до  такава  степен,  че  АИКБ,  като

водеща национално представителна работодателска организация, настоя

адекватното адресиране на диспропорциите в търсенето и предлагането

на труд да бъде изведено като един от националните приоритети. В тази

връзка  през  2017  г.  бе  стартирано  изпълнението  на  проект

BG05M9OP0011.011 - 0002 "Постигане на устоий чива и качествена заетост

посредством  подобряване  на  привлекателността  на  професии със  слабо

предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската

икономика сектори". Работодателите от ключови икономически деий ности

са разтревожени от засилващите се тенденции за разрив между търсене и

предлагане  на  труд  и  невъзможността  да  се  наемат  квалифицирани

специалисти  с  ключови  за  българската  икономика  професии.

1  Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода
2015-2020,  Европа  2020:  Национална  програма  за  реформи,  Национална  програма  за  младежта  2016-2020,
Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание  и подготовка
2006-2015, Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013-2020, Оперативна програма за
развитие на Човешките ресурси, Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-
2020, Национални планове по заетостта и др.



Междувременно  в  публичния  дебат  се  акцентира  върху  нарастващите

дисбаланси между образователната система и потребностите на реалната

икономика2.  На  експертно  ниво  е  констатирано,  че  професионалното

образование  в  България  е  неадекватно  на  структурата  на  българската

икономика и вместо да подготвя специалисти с професии, необходими за

функционирането на ключови отрасли от икономиката,  ежегодно бълва

кадри с професионално квалификационни характеристики, за които няма

търсене.  В  опит  да  се  прекъснат  тези  деструктивни  практики  и  да  се

предложат  реални  и  ефективни  деий ствия  за  повишаване

привлекателността  на  професиите  в  сектори  със  слабо  предлагане  на

пазара на труда,  цитираният проект се фокусира върху четири ключови

сектори  в  българската  икономика,  изпитващи  сериозен  недостиг  от

квалифицирани специалисти: 1) Машиностроене и металообработване; 2)

Електротехника и електроника; 3) Транспорт и спедиция и 4) Медицина и

услуги за красота и здраве.

В  специализираната  социологическа,  икономическа  и  социално

психологическа  литература  има  сравнително  малко  примери  за

изследвания на привлекателността на отделни професии. В световен

мащаб  могат  да  се  отбележат  изследването  на  привлекателността  на

академичните професии във Великобритания и извън нея,  изследването

на  привлекателността  на  академичните  професии  в  Австралия,

изследвания  на  професията  на  учителя  в  различни  страни  от  света,

изследвания на привлекателността на публичния сектор,  изследване на

привлекателността  на  професията  на  физиотерапевта.  Сред  наий -новите

европеий ски  изследвания  в  тази  област  е  изследването3 на

2  Тези въпроси са детайлно анализирани в два поредни документа: 1) ДОКЛАД. Анализ на състоянието
на предприятията в България с оглед развитието на човешките ресурси. Краткосрочни прогнози за развитието
на пазара  на  труда в  България,  поръчител  МТСП,  юли 2015 г.  и  2)  ДОКЛАД.  Анализ на пазара  на труда.
Актуализирани  краткосрочни,  средносрочни  и  дългосрочни  прогнози  за  развитието  на  пазара  на  труда  в
България, поръчител МТСП, октомври 2015.

3  Изследването  е  проведено  през  2008  г.,  като  в  него  са  обхванати  90000  учители  от  18  държави.
Изследването е известно като OECD’s Teaching and Learning International Survey (TALIS).



привлекателността на учителската професия, оповестено в доклад на ЕК4

от април, 2013 г. Изследването заслужава внимание - както поради своята

мащабност,  така  и  поради  разработените  методологически  подходи  за

изследване  на  привлекателността  на  учителската  професия.  Друго

актуално  изследване  е  по  проект,  оценяващ  и  повишаващ

привлекателността на професиите във френските железници. 

В България към момента публично достъпни са единствено някои

съвременни изследвания на професията на сухопътните воий ски5,  както и

някои  изследвания  на  теориите  за  мотивация  на  персонала.  Друг  е

въпросът, че в електронните медии се тиражират и забавни класации на

привлекателните за двата пола професии, като тези класации са основани

на  медиий ни  анкетни  допитвания  и  без  да  претендират  за  научност,

насочват вниманието към различни фактори, които в своята съвкупност

формират позитивните нагласи и привличането на хората към едни или

други професии.

Анализът показва,  че в световен мащаб теоретичното осмисляне и

концептуализиране  на  проблематиката  за  привлекателността  на

професиите  се  прави  наий -вече  в  две  направления:  1)  разработване  на

теории и концептуални модели за професионалното ориентиране (избора

на  професии)  и  управлението  на  човешките  ресурси  и  2)  теории  за

кариерното развитие. Трябва да се отбележи, че и двата типа теории до

голяма степен стъпват или намират рационални основания в теориите за

потребностите  и  мотивиране  на  индивидите,  т.е.  мотивационните

теории.

4  Study on Policy Measures to improve the Attractiveness of the Teaching Profession in Europe, Final report, 
Volume 2, Written by IBF, European Union, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013.
5  Петков,  Пл.  Направления  за  усъвършенстване  на  кариерното  развитие  на  офицерския  състав  в
Българската армия,  дисертация за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”, област на висшето
образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело”, София: 2014.



2. Теории и концепции, релевантни към проблема

2.1. Мотивационни теории и модели

В специализираната социално психологическа литература е прието

мотивационните теории да се разграничават на два типа - съдържателни

и  процесуални.  Ще  ги  представим  накратко,  за  да  потърсим  в  тях

рационални идеи за изследването на привлекателността на професиите.

2.1.1. Съдържателни теории

Съдържателните теории разкриват факторите и движещите сили,

които  мотивират  индивидите  за  извършване  на  един  или  друг  вид

деий ности.  Предмет  на  съдържателните  теории  са  потребностите  на

индивидите,  като  в  различните  теории  се  поставят  акценти  върху

съществуването  на  различни  видове  потребности  и  взаимовръзките

между  тях,  върху  силата  и  посоката  на  деий ствие  на  потребностите  и

тяхното  влияние  върху  избора  на  определен  жизнен  път.  Към

съдържателните  теории  се  отнасят:  1)  теорията  за  ий ерархията  на

потребностите на Еий брахам Маслоу, 2)  ERG теория на Клеий тън Алдерфер,

3)  теорията за достиженията на Деий вид Макклилънд,  4)  двуфакторната

теория  на  Фредерик  Хърцбърг и  5)  теорията  за  личностния  подход  на

Уилиам МакДугъл:

o В световен мащаб наий -широка популярност  има теорията за

йерархията на потребностите на Ейбрахам Маслоу (Abraham Maslow).

Маслоу6 създава т.н. ий ерархична теория на потребностите и "Пирамида на

потребностите". Първоначално7 концепциите на Маслоу са представени

6  За пръв път Маслоу развива теорията си за йерархията на потребностите в своята книга Теория на 
човешката мотивация (1943 г.) и доразвива темата за мотивацията в последвалата я втора книга Мотивация и 
личност (1954 г.)
7  Когато се коментират теориите за мотивиране поведениет она личността, трябва да се вземат
предвид и трудовете на Хенри Мъри от 30-те години на 20-ти век. неговите идеи са в основата на
много  от  по-късните  концепции.  Мъри  създава  система,  известна  под  името  “Потребностна
таксономия на Мъри” и при нея се откроява базов инстинкт, нито се правят опити за отделяна на
инстинктите от потребностите, не се търси йерархията на потребностите и относителната значимост
на всяка от тях, - това е по-скоро подредба на потребностите по азбучен ред. Според Мъри, има 20
групи потребности, които поотделно или в комбинация са в основата на всяко човешко поведение. В
таксономията  на  потребностите  се  включват:  Споделяне;  Постигане;  Приобщаване;  Агресия;
Автономия; Противодействие; Подчиненост; Оправдание; Доминиране; Показване; Самосъхранение;

http://basaga.org/wiki/index.php?title=ERG_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%8A%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B3
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B3
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D0%B4


като общо обяснение на човешкото поведение, но много бързо стават част

от  теорията  за  мотивация  на  работното  място.  Маслоу  постулира

ий ерархията на възходящите пет нива на основните човешки нужди въз

основата на две групи - дефицит на нуждите и потребностите на растежа.

Когато  една  група  потребности  е  задоволена,  тя  представа  да  бъде

мотиватор;  след  това  мотивацията  се  генерира  от  незадоволените

потребности на следващо, по-високо ниво в ий ерархията и така във всички

нива до върха на пирамидата на Маслоу.  Според Маслоу,  пирамидата на

потребностите  е  изградена  от  пет  нива.  Първото и  наий -ниско  ниво  се

изгражда  от  екзистенциалните  физиологични  нужди. Те  включват

потребностите от вода, въздух, храна, сън, постоянна телесна температура.

Това  са  наий -силните  нужди  и  основни  изисквания  за  поддържане  на

живота. Ако човек бъде лишен от тях, тоий  не може да съществува. Второто

ниво е нуждата от безопасност.  Когато всички физиологични нужди са

задоволени  идва  тази  потребност.  Възрастните  обикновено  обръщат

малко внимание на темата за  сигурност,  освен по време на извънредни

ситуации  или  при  периоди  на  дезорганизация  в  социалната  структура.

Децата често показват признаци на несигурност, както и необходимостта

да  бъдат  защитени.  Потребност  от  любов,  привързаност  и

принадлежност  е  третото  ниво в  пирамидата.  Когато  нуждите  от

безопасност  и  физиологическо  благополучие  са  задоволени,  се  засилва

потребността от даване и получаване на любов, от привързаност и чувство

на принадлежност, като средства за преодоляване на чувството за самота и

отчуждение. Нерядко третото ниво се обозначава като ниво на социалните

контакти, но това не е съвсем коректно, тъий  като става дума по-скоро за

социални  потребности..  Четвъртото  ниво  е  потребност  от  уважение,

социален  статус,  признание  и  самоуважение.  Когато  от  първите  три

Застраховане;  Грижовност;  Ред;  Игра;  Отхвърляне;  Осезателност;  Секс;  Подкрепа;  Разбиране.
Въпреки че е спорна (напр. къде точно да се включат подтици като глада и жаждата), таксономията
на Мъри е сред първите опити за изчерпателно систематизиране на потребностите като двигатели на
целенасочените действия. (Паунов, М. Организационно поведение София, Сиела, 1998, 288 с.) 

http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1


нива потребностите са удовлетворени, нуждата от уважение може да стане

доминираща. Хората имат нужда от стабилно, здраво обосновано и високо

ниво на себеуважение и уважение от другите. Това прави човек самоуверен

и ценен като личност за света. Когато тези потребности са незадоволени,

човек се чувства дребен, слаб, безпомощен и безполезен.  Най-високото и

най-абстрактно  ниво  в  пирамидата  е  петото  –  нуждата  от

самоактуализация  и  себеутвърждаване,  развитие  на  личността  .

Маслоу описва самоактуализацията като коренно различна потребност от

останалите  четири  нива.  Наий -сложният  вид  потребности  се  свързва  с

желанието  за  усъвършенстване  на  способностите и  развитието  на

талантите  и  личностните  характеристики.  Те  се  изразяват  чрез

самореализация,  самоизразяване  и  постигане  на  цели.  Според  Маслоу

съществуват  определени условия,  които  са  необходима  предпоставка  за

задоволяването  на  потребностите,  като  например  свобода  на  словото,

свобода да се изразяваш различно от другите,  свобода да се защитаваш,

както и справедливост, честност и почтеност. Всяко посегателство върху

тези  условия  се  възприема  като  опасност  за  задоволяване  на

потребностите. Графично  Пирамидата  на  потребностите  на  Маслоу  се

представя по следния начин:

http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1


Фиг. 1. Пирамида на потребностите - Маслоу (1943)

o ERG  теорията  на  Клейтън  Алдерфер  или  теория  на

мотивацията: През 1969 г. Клеий тън Алдерфер модифицира ий ерархията на

потребностите на Маслоу на три равнища: 1) Съществуване (Existence) -

това  са  физиологичните  потреб-ности  и  потребността  от  сигурност  на

Маслоу;  2)  Обвързване  (Relatedness)  –  включва  потребностите  от

принадлежност и 3)  Растеж (Growth)  -  тук се отнасят потребностите от

самореализация,  които  обединяват  наий -горните  две  равнища  от

пирамидата  на  Маслоу.  Абревиатурата  на  тази  теория  е  съставена  от

първите  букви  на  трите  равнища  потребности.  ERG-теорията  е  по-

концентриран  вариант  в  сравнение  с  теорията  на  Маслоу.  В  приложен

аспект  ERG-теорията  диагностицира  мотивационните  проблеми  на

работното  място  чрез  търсене  отговор  на  следните  въпроси:  какви

потребности има конкретният индивид; кои потребности са задоволени и

как; коя от незадоволените потребности стои по-ниско в ий ерархията; има

ли провал при задоволяване на  потребностите от  по-високо  равнище и

защо; пренасочил ли се е индивидът към някоя потребност от по-ниско



равнище; как може да бъде задоволена “неудовлетворената” потребност.

Теорията  акцентира  върху  необходимостта  всички  потребности  да  се

удовлетворяват  едновременно  и  се  подчертава,  че  акцентирането  само

върху една потребност е  неефикасен управленски подход.  ERG-теорията

има широко приложение в управленската практика;

o Теорията на потребностите на Дейвид МакКлилънд (David

Clarence  McClelland),  известна  още  като  теория  за  достиженията8.

Макклилънд счита, че в основата на човешката мотивация стои стремежът

за удовлетворяване на три висши социални потребности:  1) потребност

от  постижения -  изразява  необходимостта  на  индивида  да  довежда

нещата  до  техния  завършек  и  да  получава  реални  резултати  от

извършваните деий ности;  2) потребност от принадлежност - тя показва

необходимостта  от  установяване  и  поддържане  на  благоприятни

отношения  с  други  индивиди,  оказване  на  помощ  и  усещане  за

съпричастност  към  определена  група  от  индивиди  и  3)  потребност  от

власт - това е потребността от оказване на влияние върху други индивиди

с цел постигане на определен резултат. Теорията на МакКлилънд намира

изключително широко приложение в  практиката както поради това,  че

ориентира  върху  три  лесно  помнещи  се  потребности,  така  и  поради

високата  ий  практическа  приложимост.  За  всеки  служител  може  да  се

направи индивидуална оценка и да се прецени удовлетворяването на коя

от трите типа потребности е доминираща за него, както и дали заеманата

от  този  служител  длъжност  дава  възможност  за  удовлетворяване  на

съответната потребност;

8  Теорията на МакКлиланд се основава на концепциите на друг голям теоретик: Аткинсън и неговата
Теория на заучените потребности. В книгата си “Мотиви за достижение” Аткинсън и Бърч излагат теория,
според  която  поведението  се  предопределя  от  влиянието  на  две променливи:  а)  очакванията  за  нещо и  б)
ценностите,  и превръщането на тези променливи в мотиви.  Според тази концепция съществуват 3 основни
потребности,  които  “задвижват”  човешкото  поведение:  потребността  от  достижение,  потребността  от
афилиация (приобщаване) и потребността от власт. В своята теория МакКлеланд (5) оформя тези три основни
потребности и ги свързва с представянето на индивида в организацията. В своята експерименталната работа той
разкрива мрежа от  мотиватори,  представени в  различни степени (и  променящи се)  у  различните хора.  Той
предполага, че тези потребности са социално придобити или “заучени”, научени. По тази причина, нивото на
представяне на тези мотиви е различно у различните индивиди и е зависимо от самата личност и нейната среда



o Двуфакторната теория на Фредерик Хърцбърг (Herzberg, F.),

известна  още  като  мотивационно-хигиенна  теория,  е  създадена  след

изследване, проведено с цел проверка на хипотезата за двете големи групи

човешки потребности: 1) индивидите, както и животните, имат нужда да

избягват  болката  (неприятните  усещания)  и  2)  индивидите  имат

потребност да израстват психически. Изследването на Хърцбърг се състои

от  серия  интервюта,  които  търсят  отговори  на  въпроси,  свързани  с

моменти  на  силно  позитивни  и  силно  негативни  емоции  на  работното

място, с причините за тези емоции и с последствията им. Резултатите от

проведените от него разговори с  200 специалиста от икономическата и

техническата сфера са показали, че нещата, които правят хората щастливи

на работното им място и онези, които ги правят нещастни формират две

съвсем отделни групи. В резултат от това Хърцбърг обособява два вида

фактори,  които  според  него  оказват  влияние  върху  поведението  на

индивида на работното място -  поддържащи фактори (интерпретирани

още  като  външни,  или  като  хигиенни  фактори,  или  като  условия  на

средата) и мотивиращи фактори (наричани още вътрешни фактори, или

фактори, свързани с характера на изпълняваната работа и постигането на

удовлетвореност  от  неий ното  изпълняване).  Хърцбърг  твърди,  че

поддържащите  фактори  намаляват  неудовлетвореността,  докато

мотивационните фактори имат отношение към постигане на състояние на

удовлетвореност.  Според  Хърцбърг,  към  външните  фактори  се  отнасят

предимно  политиките  и  управлението  на  стопанската  единица:  а)

сигурността;  б)  заплащането;  в)  условията  на  труд;  г)  статусът  на

индивида в рамките на производствената единица; д) организационната

култура;  е)  междуличностни  отношения;  ж)  социалните  придобивки.

Когато поддържащите или хигиенните фактори са разумно управлявани,

се  достига  ниво  на  сравнително  високо  удовлетворение  на  този  тип

потребности, като по този начин се създават конкурентни предимствата



на стопанската единица в сравнение с други единици от същия бранш. Но

според Хърцбърг същинската мотивация на индивидите идва по линия на

развитието  на  вътрешните  решения  -  те  са  свързаните  потенциала  на

конкретното  работно  място  и  включват:  а)  възможност  от  развитие  на

личността  и  конкретни  постижения;  б)  получаване  на  признание  за

положения труд;  в)  наличието на предизвикателства за  преодоляване в

работата; г) поемане на отговорности; д) възможности за реален растеж

(кариерен напредък); е) развитие на личността и натрупване на опит.

Практическите приложения на теорията на Хърцбърг се основават на

основополагащата  идея  в  теорията  му  за  обогатяване  на  работата.

Смислените задачи позволяват на личността да израсне, а обогатяването

на  работата  е  релативно  прост  метод  за  стимулиране  на  този  растеж.

Добавянето  на  различни  задачи  към  дадена  работа  с  цел  по-голяма

въвлеченост  и интеракция със  задачата и може да повиши степента на

предизвикателство във всяка деий ност до ниво,  което е  съизмеримо със

способностите на даден служител. Ако обаче това не е възможно, може да

се приведат доводи, че този служител може да бъде сменен от друг, коий то

би намерил същата работа за достатъчно предизвикваща.

o Личностен  подход  към  мотивацията  за  труд,  с  основател

Уилиам  МакДугъл  (1932-1990). Подобно  на  теоретиците  изследващи

потребностите,  учените,  занимаващи  се  с  личността  приемат,  че

мотиваторите на поведението се намират вътре в самата личност. Това не

е  ново,  тъий  като  исторически  индивидуалните  разлики  в  личността  са

били свързвани с неий ната мотивация. Още през 1932 г. Уилиам МакДугъл

твърди,  че  чертите  на  личността  обясняват  неий ното  поведение.

Изследванията, проведени по-късно през 90-те години на 20 в. показват, че

представянето  на  работното  място  е  свързано  с  5  големи  личностни

фактора (измерения), което става основа на т.нар. пет-факторен модел на

личността.  Там  влизат  следните  измерения:  1)  Екстроверзия:



характеризира се с качества като социалност, общителност, нападателност,

отстояване  на  позициите  си,  активност;  2)  Емоционална  стабилност:

описва се като степен на тревожност,  депресия,  гняв или несигурност и

ограничения, предизвикани от тях;  3) Добронамереност: характеризира

се с качества като учтивост, адаптабилност, доверие към другия, природна

доброта,  кооперативно  поведение,  способност  да  се  прощава;  4)

Добросъвестност: определя се от степента на изразеност на качества като

загриженост,  зависимост,  задълбоченост  в  работата,  отговорност,

организираност;  5)  Откритост,  възприемчивост  към  новото: черти,

които  характеризират  това  измерение  са  въображение,  културност,

образованост,  любознателност,  оригиналност,  интелигентност,

артистизъм. 

Личностният подход може да бъде полезен на мениджъра с  някои

установени зависимости между конкретни личностни характеристики и

представянето  на  работното  място  .  Важно  е  да  се  знае,  че  някои  от

личностните черти деий стват като мотиватори, а други – не. Така например

добросъвестността  изглежда  е  генерализирана  черта,  свързана  с

цялостните критерии за изпълнение на трудовите задачи, което намира

проява  в  много  професии.  Емоционалната  стабилност  също  е  обща

мотивационна  черта.  Ориентацията  към  постижения  е  мотиватор  на

творчеството, докато склонността към зависимост не е. Приема се, обаче,

че от тях зависи само малка част от общото представяне. Мениджърите

трябва да очакват,  че хората ще се държат според характеристиките на

личността  си  и  е  добре  да  имат  представа  как  личността  влияе  върху

мотивацията.

2.1.2. Процесуални теории

Вторият  голям  дял  на  мотивационните  теории  се  формира  от  т.н.

процесуални  теории  за  мотивацията.  Характерното  за  този  тип



мотивационни  теории,  че  те  се  стремят  да  установят  връзките

зависимостите  между  динамично  пременящи  се  характеристики  на

работната обстановка/среда,  които  създават  мотивация.  Тези  теории  се

занимават предимно с въпроса как да се предизвика, насочи и поддържа

мотивацията на човешките ресурси.  Към доказалите своята надеждност

процесуални теории се отнасят:  1)  Теорията на очакването на В.  Врум -

разработена  от  В.  Врум,  Л.  Портър,  Е.  Лоулър  и  др.;  2)  Теория  за

справедливостта  на  Джон  Адамс;  3)  Теория  за  усилването  на  Бъръс

Фредерик Скинър: 

o Теорията на очакването (1964) е създадена от Виктор Врум9

и по-късно доразвита от Л. Портър, Е. Лоулър и др. Основната теза на Врум

е,  че  намерението  (склонността)  на  един  човек  да  изпълни

определено действие зависи от последствията (резултатите), до които

ще  доведе то,  както и  от  полезността и привлекателността на тези

последствия  (резултати)  за  индивида. С  други  думи, мотивацията  се

основава на решението на индивида  “Колко усилия да употребя, за да

постигна това, което искат от мен?” Според Виктор Врум, очакванията на

човека преминават през два етапа. През първия етап мотивацията се влияе

от очакванията за това какви усилия ще са необходими, за да се постигне

определено  равнище  на  изпълнение  на  задачата. През  втория  етап

мотивацията се влияе от увереността на индивида,  че изпълнението на

задачата,  като  резултат  от  положените  усилия,  ще  способства  за

получаването на очаквания резултат (възнаграждението). Същевременно,

значение има и това колко привлекателно е възнаграждението,  както и

каква ще е оценката, която ще му дадат другите, включително и дали ще

има коий  да оцени резултатите от работата. Мотивацията по тази теория е

9 Виктор Врум е виден изследовател, университетски преподавател и консултант по организационно
поведение. Роден е през 1932г. в Монреал (Канада). Преподава психология, индустриална психология и
организационно  поведение.  Професор  в  Йелския  университет  (САЩ).  Носител  е  на  много  награди  и
отличия за крупни приноси в науката. Консултант на много държавни агенции в САЩ и над 100 големи
компании, сред които GE, IBM, Bell Tellephone, Best Foods, AT&T, Prodigy и много други.

http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8A%D1%80
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8A%D1%80
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%80%D1%83%D0%BC
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%80%D1%83%D0%BC


краен  резултат  от  взаимодеий ствието  на  3  фактора:  1)  от  това  доколко

силно  индивидът  желае  да  получи  възнаграждение  (валентност);  2)  от

оценката на индивида за вероятността, че положените усилия ще доведат

до  резултата  (очакване)  и  3)  постигането  на  поставената  цел  ще  бъде

достатъчно възнаградено (инструментариум).  Изследванията,  проведени

по  модела  на  Виктор  Врум  показват,  че  когато  служителят  осъзнае,  че

предполагаемият  резултат  е  адекватен  на  усилията,  насочени  за

изпълнението  на  задачата,  то  усилията  на  служителя  обикновено

нарастват. На основа на теорията на Виктор Врум са разработени  Седем

стъпки за  създаване на мотивация на основа на очакванията.  Те са

следните: 1)  Да се определят резултатите, които трябва да се постигнат,

както и тяхната валентност; 2) Да се посочва кои служители са се справили

добре с възложената задача и те да бъдат възнаградени; 3) Да се използват

техниките за обогатяване на длъжностите; 4) Да се убеждават хората, че

биха могли да постигнат резултата, коий то се желае от тях; 5) Резултатите

от  положения  труд  да  се  обвързват  със  съответните  степени  на

възнаграждения; 6) Да се осигурява промяна в резултата, така че тоий  да

мотивира  максимално  усилията  на  служителя;  7)  Да  се  наблюдава  и

актуализира  системата  за  възнаграждения,  за  да  се  избегне  риск  от

несправедливост при оценката на вложените от служителите усилия;

o Теория за мотивацията - модел на Портър-Лоулър (теория

на очакванията): моделът на Л. Портър и Е. Лоулър10 е надграждане над

теорията на Врум и е опит да се обясни необходимостта от съответствие

между поставяните на служителя задачи и способностите за изпълнение

на тези задачи. Според този модел, " ... желанието на един човек да изпълни

добре  своята  работа  не  може  да  обясни  достатъчно  пълно  силата,

характера и съдържанието на неговата мотивация.  Необходимо е да се

има  предвид  как  той  възприема  своите  реални  възможности,  за  да  се

10  Теорията на Портър и Лоулър се описва по текста на Венелин Терзиев и Юлиян Младенов "Мотивация 
на персонала", сп. Ново знание, стр. 14-26.



справи  успешно”.  Така  например,  служител  с  по-големи  способности  и

умения, коий то осъзнава своята роля и приноси за фирмата, без съмнение

постига  повече  резултати,  с  цената  на  по-малко  лични  усилия.  Тоий

определено е мотивиран служител, но в случая не става дума за неговото

желание,  което  ще  го  мотивира,  а  за  осъзнаването  на  собствените

способности,  умения  и  приноси.  Теорията  за  мотивацията  на  Портър  и

Лоулър обяснява резултатите, постигани от даден служител, с помощта на

три  променливи  фактора:  1)  положени  усилия;  2)  способности  и

характерни  особености на  индивида;  3)  осъзнаване  на  ролята  от  самия

служител.  Степента  на  положените  усилия  от  своя  страна  зависи  от

ценността на възнаграждението и от това доколко служителят очаква и

вярва  в  съществуването  на  здрава  връзка  между  положените  усилия  и

полученото възнаграждение.  Според Портър и Лоулър изпълнението на

поставената  задача  от  служителя  води  до  два  вида  възнаграждение:  1)

вътрешно  възнаграждение  от  изпълнената  задача  -  чувство  за

компетентност и себеуважение; 2) външно възнаграждение - похвала от

ръководителя,  премия,  служебно повишение и др.  Когато вътрешните и

външните възнаграждения,  които служителят получава за извършената

работа,  се  възприемат  от  него  като  справедливи,  тоий  получава

удовлетворение  от  положения  труд.  Тази  оценка  оказва  влияние  върху

поведението на служителя и за в бъдеще.

o Теория  за  справедливостта  на  Джон  Адамс (John  Adams).

Същността на теорията се състои в това, че работещите в организацията

сравняват своите усилия и възнаграждения с тези на други хора или група.

Приема  се,  че  има  справедливост,  ако  работещият  вижда,  че

съотношението  на  неговите  усилия  към  възнаграждението  е

еквивалентно или аналогично с  това на други лица,  работещи в сходни

условия. Ако има разминаване, това поражда определена несправедливост,

която води до създаване на напрежение у индивида, а то от своя страна

http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81


предизвиква  поведение,  с  което  се  цели  възстановяване  на

справедливостта. Според Адамс са възможни шест типа реакции на човека

спрямо  състоянието  на  неравенство:  1)  индивидът  може  да  реши  да

съкрати усилията, влагани в работата, което ще доведе до снижаване на

качеството  на  труда,  но  ще  отговори  на  състоянието  на  психическа

неудовлетвореност у индивида; 2) индивидът може да предприеме опити

да  увеличи  възнаграждението  си  чрез  намаляване  на  количеството  на

влагания  труд;  3)  индивидът  може  да  преоцени  възможностите  си,  да

реши, че има грешна самопреценка, а от там и да се понижи равнището на

увереността му; 4) индивидът, коий то се чувства неадекватно оценен, може

да се опита да повлияе на организацията и на сравняваните лица, с което

цели намаление на възнагражденията на хората,  с които се сравнява; 5)

индивидът  може  да  смени  лицето  или  групата,  с  които  се  сравнява;  6)

индивидът може да се стреми към смяна на производствената единица/

група или смяна на компанията;

o Теория за усилването на Бъръс Фредерик Скинър:  основава

се  на  убеждението,  че  ръководителят  обучава  подчинените  си  за

определен  тип  поведение.  В  теорията  на  Скинър11 се  отдава  голямо

значение на обратната връзка от ръководителя към подчинения, както и

на избора на техники за въздеий ствие. Те се използват, за да се подкрепи

определено поведение на подчинения или да му се покаже, че поведението

му е неподходящо. Използват се четири основни техники за въздеий ствие:

1)  положително усилване -  активна подкрепа на желано поведение,чрез

обратна  връзка  и  съвкупността  от  възнаграждения  -  похвала,  по-

отговорна  работа  и  други  стимули;  2)  отрицателно  усилване  -

ръководителят  се  въздържа  от  наказание  при  видимо  неподходящо

поведение; 3) наказание - активно елиминира неподходящото поведение,

чрез забележка, възлагане на нежелана работа,  понижаване в длъжност,

11  Теорията на Скинър придобива висока популярност, най-вече в американските среди, но освен 
позитивни отзиви тя е сред доста критикуваните теории. Най-известни нейни критици са Ноам Чомски и Ерик 
Фром, което ни кара да бъдем по-внимателни към тази теория.

http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


уволнение;  4)  потушаване  -  пасивно  елиминира  нежеланото  поведение,

като ръководителят се въздържа от ”положително усилване”. В ситуацията

на пазарна икономика мотивацията е в тясна връзка с удовлетвореността

от труда и зависи от много фактори, по-важните от които са 1) процесът на

въвеждане  и  приобщаване  на  новите  кадри  към  екипа;  2)

усъвършенстване  организацията на  труда;  3)  оценка  (атестация)  на

кадрите;  4)  подходящи  системи  за  заплащане;  4)  повишаване

квалификацията на персонала.

2.1.3. Мотивационни модели

Освен  мотивационни  теории,  проблематиката  за  мотивирането  на

човешките  ресурси  е  предмет  на  специализирани  усилия  за

разработването  на  т.н.  мотивационни  модели.  Сред  съществуващите

множество мотивационни модели, ще се спрем на няколко от тях, поради

това,  че  те  биха  могли  да  бъдат  взети  предвид  при  реализирането  на

деий ностите на настоящия проект:

o Моделът  на  икономическата  рационалност. Този  модел  се

базира на теорията на Фридрих Тейлър12 и допускането, че в основата на

човешкото поведение стои желанието му за рационално удовлетворяване

на  материалните  му  потребности.  Моделът  приема,  че  за  да  бъдат

ефективни  и  да  работят  усърдно,  служителите  трябва  да  бъдат

непрекъснато  стимулирани  по  материален  начин.  Това  допускане

обикновено се тълкува, че възнаграждението за труд трябва непрекъснато

да бъде увеличавано, като по този начин ще изиграе ролята на мотиватор

за служителите.  Трябва да се каже, че този модел и силно критикуван -

12  Фр.Тейлър в своя доклад на тема “Система за сделно заплащане” обединява два въпроса: за 
рационалната система на работната заплата и новите методи за организацията на труда. Изводите се свеждат до 
следното:
- работната заплата се заплаща на човека, не на работното място
- установяването на разценки трябва да се базира на точното знание, не на догадки
- разценките трябва да са еднообразни и справедливи
- работната заплата, която се базира на точни знания създава по-добри работници и им дава възможност да 
печелят повече.

http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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наий -вече от самите работодатели,  които в своята работа са стигнали до

извода, че заплащането в никакъв случаий  не е наий -важният мотиватор за

трудовото поведение на индивида;

o Моделът на социалните човешки отношения: основа на този

модел  е  допускането,  че  потребността  на  индивида  от  признание  и

принадлежност  към  определена  социална  група  играе  ролята  на

доминиращ мотивационен фактор по отношение начина на изпълнение на

професионалните  задължения.  Ключов  фактор  според  тази  теория  е

стремежът на индивида към вътрешногрупова кохезия и съпричастност с

нормите и стереотипите на дадена социална група;

o Японски  мотивационен  модел: в  основата  на  този  модел  е

гъвкавото управление на човешките ресурси и изграждането на нагласи и

необходимост  от  полагане  на  усилия  за  съпричастност  към  целите  и

мисията на компанията. В отговор на лоялно и всеотдаий но отношение от

страна на служителите, компанията поема на своя сметка широк пакет от

социални  придобивки,  като  по  този  начин  заздравява  връзката  между

служителите и компанията;

o Моделът  на  самообновяването: индивидите  изпитват

раознообразни  потребности,  част  от  които  имат  дългосрочен  характер,

като  необходимост  от  професионална  реализация,  утвърждаване  и

възходящо кариерно развитие. При този модел акцентът се поставя върху

вътрешните мотиватори - напредък, растеж, личностно развитие;

o Моделът  на  комплексния,  холистичния  човек: при  този

модел  се  прави  допускането,  че  личността  се  развива  в  два  взаимно

свързани аспекта - човека като физиологично и психологично същество и

околната среда. В случая значимите характеристики на човека са неговите

потребности, желания, способности, наклонности, очаквания. Под "околна

среда" се разбират компанията, в която индивидът работи, неий ните цели и

мисия, както и използваните в компанията технологии. Професионалното



развитие на даден индивид се  разглежда като функция от  паралелното

деий ствие на човека и околната среда, в която тоий  оперира.

В  литературата  за  управление  на  човешките  ресурси  могат  да  се

открият  множество техники и практически съвети за мотивиране на

персонала. Систематизирането на съвременните техники позволява да се

откроят  няколко  основни  съвременни  модела,  които  биха  могли  да  се

използват  за  целите  на  изследването  на  привлекателността  на

професиите:

o Модел  на  обогатяване  на  длъжността:  обогатяването  на

длъжността е  обща мотивационна техника,  която широко се използва в

управлението  на  компаниите.  Моделът  предписва  в  длъжностните

характеристики  на  служителите  да  се  включват  отговорности  и  нови

задачи, като поемането на нови отговорности се обвързва с възможността

за получаване на публично признание за положените усилия, а също така

и с възможности за кариерен растеж и повишено заплащане. Този модел

обръща внимание също така на необходимостта самата длъжност да бъде

мотивираща за служителя. Това може да се постигне чрез спазването на

пет измерителя: 1) първият измерител е разнообразието - изпълняването

на  различни  деий ности  мотивира  служителя  към  развитие  на  различни

способности  и  прави  работата  по-интересна,  а  това  от  своя  страна

повишава  мотивацията  на  индивида  за  себедоказване  и  реализация;  2)

вторият измерител е идентифициране със задачата - когато служителят

носи  отговорност  за  изпълнението  на  една  относителна  цялост  от

задачите, това засилва чувството за пълноценност и компетентност, което

мотивира и стимулира към постигането на по-високи лични резултати; 3)

третият измерител е значимостта на задачата - за много от служителите

силно мотивираща сила има чувството, че вършат полезни и необходими

неща;  4)  четвъртият  измерител  е  усещането  за  автономност,  което  се

изразява в това служителят да има контрол върху начина на изпълнение



на задачата; 5) петият измерител е обратната връзка, т.е.е информацията

на  служителя  за  това  до  колко  успешно  се  справят  с  поставените  им

задачи.  Прилагането  на  този модел  изисква  от  мениджърите  да  вземат

поредица  от  практически  и  организационни  решения,  свързани  с

развитието  на  компанията  като  цяло  и  развитието  на  отделните

служители вътре в компанията;

o Мотивация  чрез  заплащане  (монетарни  стимули):

съществуват различни теории за това как заплащането може да повлияе

на  мотивацията  за  труд.  При  тях  заплащането  се  разглежда  "като

необходимият  усилвател",  като  базов  стимул,  като  фактор,  намаляващ

безпокоий ството  и  увеличаващ  усещането  за  личностна  ценност,  като

поддържащ  (хигиенен  фактор),  като  инструмент  за  придобиване  на

желани резултати. Кое от тези тълкувания ще се избере е важно, но още

по-важно  е  заплащането  като  стимул  да  се  прилага  в  съответствие  с

научно обосновани принципи. В съвременната наука се приема (Терзиев,

Младенов, 2013), че заплащането трябва да се формира в съответствие с

два  принципа:  1)  Първият  принцип  постулира,  че  колкото  по-

важна/значима е изпълняваната работа, толкова по-високо следва да бъде

заплащането.  За  да  се  приложи  този  принцип,  се  използват  различни

подходи, като оценка на работата, точкова система, трудови степени. При

всички  случаи  е  необходимо  длъжностите  да  бъдат  степенувани  в

определена  ий ерархия  и  по  този  начин  да  се  създадат  обективни

предпоставки за  оценяването на значимостта на конкретните служебни

задължения;  2)  Вторият  принцип  гласи,  че  колкото  по-големи  са

непосредствените  резултати  от  положения  труд,  толкова  по-високо  е

заплащането: този принцип е силно приложим в реалната икономика, като

заплащането се формира на единица произведена продукция, но също така

може да се приложи и спрямо единица създадена услуга.



Други монетарни стимули са социалните придобивки. След като бъде

удовлетворена  потребността  от  стабилно  заплащане,  на  преден  план

излизат потребностите от сигурност. В тази връзка компаниите развиват

широки  пакети  от  социални  придобивки,  като  например  застраховка

живот,  нормална  работна  седмица,  гарантирана  отпуска,  повишение  в

длъжност, гарантирана пенсия и др.

o Немонетарни стимули:  Монетарните стимули са важни,  но в

никакъв случаий  не  са  достатъчни за  постигането  на силна и  постоянна

мотивация на служителите. Ето защо съвременната наука за управление

на човешките ресурси обръща специално внимание върху разработването

и  внедряването  на  немонетарни  стимули.  тяхното  естество  и  характер

зависят до голяма степен от спецификата на конкретното производство -

едни  биха  били  тези  стимули  в  машиностроенето  и  други  -  в

здравеопазването.  Но  въпреки  това  има  някои  общи  принципи,  които

могат да се вземат предвид и на които да се заложи при формирането на

концепцията  на  дадена  компания  за  немонетарните  стимули.  На  първо

място,  служителят  трябва  да  вижда  себе  си  в  развитие  -  личностно  и

професионално, а за да стане това възможно е необходимо да се мисли за

развитие  и  обогатяване  на  длъжността.  Важен  момент  в  тази  връзка  е

когато производството позволява да се даде повече свобода на служителя

и  повече  автономност  при  изпълнението  на  поставените  задачи.  Друг

силен  немонетарен  стимули  е  делегирането  на  отговорности,  което  се

възприема  от  служителите  като  позитивна  оценка  и  похвала  за

положените  от  него  усилия.  Следващ  важен  момент  е  включването  на

служителите  в  планирането  на  деий ностите,  което  е  разновидност  на

делегирането на отговорности и изгражда усещане за съпричастност към

целите и мисията на компанията. Не бива да се пренебрегва компонентът

"условия на труда": чрез създаване на добри физически и психологически



условия  на  труд  ръководството  на  компанията  създава  силни

допълнителни мотиватори за пълноценна професионална реализация.

В  обобщение  на  представянето  на  мотивационните  теории

следва  да  посочим,  че  всяка  теория  има  своите  инструментални

плюсове  и  минуси,  затова  тяхното  прилагане  трябва  да  се  прави

критично  и  с  оглед  конкретната  ситуация  в  стопанската

организация/компанията.  Съществено  важното  обаче  е,  че

независимо  от  това  какви  теории  и  подходи  бъдат  избрани  за

мотивацията  на  служителите,  трябва  да  се  изхожда  от  базисната

презумпция,  че  индивидите  имат  специфични  личностни  и

характерологични характеристики, специфични индивидуални цели

и  специфични  представи за  реализацията  им на пазара на труда.  В

съответствие  с  това,  поведението  на  индивидите  е  подвластно  на

различни  мотиватори  и  това,  което  е  мотив  за  един  индивид

(например, финансов мотив или заемане на властова позиция), може

да има  слаба  или  никаква мотивираща сила по  отношение  на друг

индивид.  Затова  мотивирането  на  служителите  изисква

предварително  обстойно  изследване  на  техните  личностни

потребности и очаквания и на тази основа могат да се предприемат

адекватни мерки за тяхното ефективно мотивиране.

2.2.  Теоретично  осмисляне  на  избора  на  професии  и

управлението на човешките ресурси

В  специализираната  социологическа  и  социално  психологическа

литература  могат  да  се  намерят  както  теории  за  обяснение  на

професионалното  ориентиране  и  избора  на  професии,  така  и  редица

сполучливи примери за примери за изработване на системи от критерии

за практическо оценяване на престижността / значимостта на професиите.



Сред съществуващите теории, в контекста на целите и задачите на

изследването на привлекателността на професиите, е целесъобразно да се

вземат предвид следните теории и подходи:

o Теорията  за  личностните  черти  и  факторите (Traits  and

Factors Theory) на Франк Парсънс (Frank Parsons). Теорията на Парсънс е

създадена през 50-те години и бързо придобива широка популярност сред

мениджърите.  Първоначално  е  създадена  като  подход  за  съвпадение

между таланти и професионален избор (talent-matching approach),  коий то

по-късно  е  доразвит  от  Парсънс  като  теория  за  личностните  черти  и

факторите.  Теорията се основава на три допускания: 1) поради факта, че

всеки  индивиди  притежава  специфични  психически  характеристики,

точно определен вид професионални деий ности са наий -подходящи за този

индивид;  2)  характерно  за  различните  професии  е,  че  те  предполагат

индивидите  да  притежават  специфични  способности  и  характеристики,

които да ги правят пригодни за изпълнението на съответните професии;

3) професионалното утвърждаване се променя в зависимост от степента

на съответствие между характеристиките на упражняващия професията и

изискванията  на  професията.  Според  тази  теория,  успешният  избор  на

професия  е  възможен,  ако  адекватно  се  съвместят  следните  три  групи

фактори: 1) задълбочено и откровено познаване на собствената личност -

способности, наклонности, интереси, желания, амбиции, нагласи (traits); 2)

отлично познаване на заобикалящата социо икономическа среда,  в  това

число прецизна информация за  търсенето и предлагането на пазара на

труда,  изискванията  и  критериите  спрямо  различните  длъжности  и

професии,  възможностите  за  търсене  и  намиране  на  желаната  работа

(factors);  3)  гъвкаво  съвместяване  на  горните  две  полета  и  вземане  на

адекватно  решение  за  избор  на  професия.  Теорията  на  Парсънс  има

огромно практическо приложение и се използва широко в деий ността на

консултантите по професионално ориентиране;



o Изследванията на Джон Холанд (Holland13, 1959) и създадената

от  него  теория за  избор  на  професия (Holland  Vocational  Decision

Theory)Основното допускане в тази теория е, че според  професионалните

си  заложби  индивидите  се  делят  на  шест  типа  -  1)  тип  реалист,  2)

изследователски тип, 3) артистичен тип, 4) социален тип, 5) предприемчив

тип и 6) конвенционален тип. Холанд счита, че за отделните индивиди е

характерна  доминацията  на  един  определен  тип,  макар  че  освен

характеристиките  на  доминиращия  тип  всеки  индивид  притежава

своий ства  или  качества,  описващи  всичките  шест  типа  личности.  В

практиката  за  управление  на  човешките  ресурси  широко  се  използва

шестоъгълника на Холанд, коий то онагледява шестте идеални типа Според

Холанд,  изборът  на  професия  е  сложен  процес,  върху  коий то  оказват

влияние  съвкупността  от  личностни  характеристики  и  представи,

очаквания  и  намерения  за  извършването  на  определен  тип  трудови

деий ности. В идеалния случаий , при избора на професия хората дават израз

на желанието си  да  се  реализират в  съответствие с  техните  личностни

характеристики и естествените им заложби. Поради това хората, избрали

подходяща за своя типаж професия, е много по-вероятно да са доволни от

работата си и да постигнат професионални успехи. Естественият стремеж

на хората е да се ориентират към такава професионална среда, която дава

възможност  за  реализиране  на  техните  умствени  и  личностни

способности,  заложби,  умения и наклонности.  Холанд обръща внимание

също  така  на  факта,  че  хората,  избрали  да  работят  в  едно  и  също

професионално  направление,  притежават  сродни  личностни

характеристики  и  идентични  психо-характерологични  заложби.  В

контекста на настоящия проект друг важен момент от теорията на Холанд

е  поставянето  на  акцент  върху  това,  че  при  избора  на  професия

индивидите се ръководят от доминиращите към съответния исторически

13  Holland, J. A Theory of Vocational Choice, Journal of Counseling Psychology, Vol 6(1), 1959, 35-45.



момент  публични  стереотипи  и  клишето  по  отношение  на  различните

професии.  Повечето  хора  имат  ясно  изградени  представи  за  социалния

престиж  на  различните  професии  и  за  статуса,  която  индивидът  би

придобил,  ако  изпълнява  дадена  професия.  Тези  нагласи  и  оценъчни

модели оказват силно, а в редица случаи и решаващо, въздеий ствие върху

избора на професия. Стереотипите са колективни образувания, които се

формират у даден индивид вследствие преките впечатления от различни

деий ности,  от  отношението  на  родителите  и  другите  възрастни  към

различните  професии,  от  моделите  на  поведение,  които  всеки  индивид

постепенно  усвоява  в  социалното  си  развитие  и  адаптиране.  Силата  на

стереотипите е огромна и не бива да се пренебрегва, както не бива да се

подценява  и  фактът,  че  всеки  времеви  момент  има  своите  "модерни"

професии, т.е. професии, които са силно привлекателни за голяма част от

индивидите в активна трудова възраст. Така например, у нас началото на

21-то хилядолетие отбеляза бум на нагласи за овладяване на търговски,

икономически,  юридически  и  консултативни  професии,  както  и  редица

професии, свързани с изпълнение на медиаторски социални функции.;

o Руските изследователи от наий -ново време бележат сериозен

успех  в  разработването  на  методики  за  практическо  тестване  на

професионалните  заложби  и  нагласите  за  извършване  на  определени

професии.  Така  например,  в  психологическата  литература  широко

популярна  е  методиката  на  руския  учен  Е.  А.  Климов  за  определяне  на

психологическите и умствените нагласи на човека към различните видове

професии.  Климов14 твърди,  че  в  основата  на  професионалния  успех  и

удовлетвореността от професията стои балансираното съчетание на три

компонента  -  "хочу-могу-надо":  1)  компонентът  "искам"  отразява

желанието на човек да се занимава с конкретно избраната от него деий ност,

2)  компонентът  "мога"  е  рефлексия  на  способностите  на  човек  да

14  Климов, Е.А. 2010. Психология профессионального самоопределения. 4-ое издание, Москва: 
Издательский центр "Академия".



извършва  дадена  деий ност  и  3)  компонентът  "трябва"  държи  сметка  за

реалното търсене на този вид деий ност на пазара на труда. Според Климов,

зависимост  от  психологическите,  умствените  и  интелектуалните  си

нагласи индивидите  се  разделят  на  пет  типа:  1)  човек-човек;  2)  човек-

природа;  3)  човек-знакови  системи;  4)  човек-техника  и  5)  човек-

художествен образ. На всеки от петте типажа съответстват широк клас от

професии,  които  наий -точно  отговарят  на  умствените  заложби  и

психологическите предиспозиции за извършването на точно определени

видове  деий ности.  Други,  придобили  висока  популярност  методики,  са

Карта на интересите, разработена от А. Е. Голомшток15, методиката на О. Ф.

Потьомкина16 за определяне на социално-психологическите установки за

извършване на различни видове труди, въпросник за идентифициране на

професионалните наклонности, разработен от Л. ИЙ ованши и модифициран

от Г. В. Резапкина17 и др.

Обобщавайки теориите за професионално развитие и избор на

професия  следва  да  подчертаем,  че  получилите  най-висока

популярност  теоретични  и  практически  подходи  се  основават  на

доброто познаване на личностните и характерологични особености на

индивидите, като се акцентира върху необходимостта от постигане на

съвпадение между личностните черти, дадености и наклонности, от

една страна, и спецификите на отделните професии, от друга страна

(характер и предметна труда, производствени процеси, произвеждани

стоки  или  услуги  и  др.).  В  теориите  изрично  се  подчертава,  че

индивидите,  макар  и  различни  според  личностните  си  и

психофизиологическите  си  характеристики,  все  пак  могат  да  бъдат

класифицирани  в  основни  типове  и  на  тези  типове  да  бъдат

съпоставени  релевантни  професии.  Разработените  на  тази  основа

практически помагала и въпросници за  професионална ориентация

15  http://prevolio.com/tests.aspx
16  http://prevolio.com/tests.aspx
17  http://prevolio.com/tests.aspx



на  индивидите  дават  чудесни  възможности  за  предварителна

самооценка на способностите и очакванията на индивидите спрямо

труда, който биха изпълнявали с желание и с успех. Тук ще напомним

една древна максима: Избери си работа, която да обичаш, и повече няма

да се налага да работиш нито ден (Конфуций).

2.3. Теории за кариерното развитие

В контекста на изследването на привлекателността на професиите

теориите  за  управление  на  човешките  ресурси  и  кариерното  развитие

представляват  интерес  дотолкова,  доколкото  могат  да  подскажат какви

доминанти ръководят трудовото поведение на индивидите и кои фактори

биха  могли  да  се  управляват,  за  да  се  постигне  максимална  кохезия  в

трудовия колектив. Знание по този кръг въпроси се съдържа до голяма

степен  и  във  вече  разгледаните  мотивационни  теории,  но  теориите  за

кариерното  развитие  представляват  специален  интерес,  тъий  като

допълват  предходно  разгледаните  теории  със  знание  за  това  по  какъв

начин  представите  и  очакванията  на  индивидите  за  кариерното  им

развитие  влияят  върху  реализацията  им  в  рамките  на  една  или  друга

професия.

Кариерното  развитие  се  определя  като  "взаимодеий ствие  между

психологически,  социологически,  икономически,  физически  фактори  и

фактори  на  случаий ността,  които  оформят  последователността  на

отделните длъжности, професии или кариери, с които лицето се занимава

в рамките на своя живот".18

Сред  факторите,  оказващи  наий -силно  влияние  върху  кариерното

развитие,  обикновено  се  изтъкват  два  вида  влияния:  1)  качествата  и

характеристиките  на  личността,  поведението  и  личностните  изяви  -

психофизиологически характеристики, професионално квалификационни

характеристики,  работоспособността  и  оценката  на  качествата,

18  Стратегическо управление на персонала чрез квалификационен коучинг, София, 2015.



способността на индивида да изпълнява качествено задълженията си; 2)

характеристики на компанията, в която служителят работи - състояние и

растеж на компанията, възможности за развитие на индивида в рамките

на съответната компания, нагласа на служителя за смяна на компанията с

цел  търсене  на  по-благоприятни  възможности  за  професионално

развитие.

В контекста на изследването на привлекателността на професиите,

методологическо внимание заслужават следните теории:

o Теорията  на  Едгар  Шейн  "Котва  на  кариерата"  (Career

anchor).  Теорията  на  Шеий н  датира  от  60-те  години  на  миналия  век  и

получава широка известност в американското общество. Смисълът на тази

теория е, че индивидът има своя приоритетна или предпочитана област на

професионално  развитие,  която  пряко  отговаря  на  наклонностите,

заложбите,  желанията,  амбициите  и  очакванията  на  индивида.

Независимо от възможните флуктуации, индивидът наий -често се развива в

рамките на едно професионално поле, в което тоий  е буквално "закотвен".

Тук според личностните характеристики и предложените възможности з

аразвитие индивидът преминава през  различни длъжности и извършва

разнообразни деий ности, но те остават в рамките на това професионално

поле. Шеий н твърди, че т.н. кариерна котва е резултат от взаимодеий ствието

на  личностните  характеристики  и  условията  за  работа.  на  основата  на

своите  практически  наблюдения  Шеий н  разработва  осем  типа  кариерни

котви, като подчертава, че те описват не типа на извършваните деий ности,

а предпочитанията на индивидите към една и ли друга професии;

o „Кариера  без  граници”  (boundaryless  career):  тази  теория

отразява  възможностите  за  гъвкаво  съвместяване  на  традиционни  и

временни  организационни  структури.  Такъв  тип  кариера  е  типична  за

хората  на  умствения  труд,  интелектуалците,  хората  от  филмовата

индустрия, музикалния бизнес, литературата и др. изкуства. За такъв тип



кариера  говори  наий -напред  Питър  Дракър  (1959).  специфичното  за

кариерите  без  граници,  че  техен  предмет  са  временни  проекти,  а  не

постоянни  организационни  структури.  този  тип  кариера  е  чудесен  за

индивидите, които са творчески настроени и предпочитат разнообразна,

динамична  и  пълна  с  предизвикателства  работа.  Специфично  за

"кариерата без граници" е: 1) нестабилната работна среда - работи се по

временни  проекти,  без  сигурност  по  отношение  на  следващи

ангажименти; 2) наличие на ярко изразени компетенции - независимо в

коя  област  е  кариерата  без  граници,  индивидът  трябва  да  бъде  силно

изграден  като  професионалист,  да  бъде  ценен  и  търсен,  което  му

гарантира  преминаване  от  едни  вид  временна  заетост  към  друг  тип

временна заетост;  3) способност и нагласи за учене през целия живот -

този  тип  кариера  е  свързан  с  овладяване  на  всеки  следващ  етап  от

кариерата на нови знания, доразвиващи и обогатяващи основното поле на

професионална експертиза; 4) умение за прокарване на идеи и завоюване

на нови пазари - индивидът, приел да се развива по този модел, трябва да е

готов във всеки следващ момент да отстоява своите идеи, да търси пазари

за тяхната реализация и непрекъснато да се доказва като професионалист;

o Концепция  за  променливата  кариера  (Protean  career):

Теорията  е  развита  от  Hall  &  Moss,  1998;  Guerrero,  2001.  В  основата  на

теорията  са  заложени  шест  допускания:  1)  кариерата  се  управлява  от

индивида, а не от компанията; 2) кариерата се разглежда като процес от

опити  за  реализация  в  обучението,  образованието  и  работата,  чрез

поредица от заемани длъжности и преходи от една позиция към друга; 3)

развитието  на  личността  до  голяма  степен  зависи  от  способността  на

личността  за  учене  през  целия  живот,  от  подобряване  качеството  на

работа  и  капацитета  за  развитие  на  мрежови  отношения;  4)

характеристиките  на  професионалния  успех  са  способността  за  учене,

готовността да се работи и способността да се получава удовлетворение от



упражняваната професия; 5) професионалният успех зависи от това дали

компанията  има  възможност  да  предложи  непрекъснато  развиваща  се

длъжност, изискваща усъвършенстване, както и информационни и други

технологии,  позволяващи  личностно  и  професионално  развитие;  6)

краий ната цел на професионалното развитие е получаването на психическа

удовлетвореност. Концепцията за променливата кариера прекалено силно

акцентира  върху  инициативата  на  отделния  индивид  и  омаловажава

ролята на компанията/ организационната структура, затова теорията има

редица критици;

o Теория  за  кариерните  полета  (career  fields): Авторите  на

понятието  за  кариерните  полета  (Iellatchitch,  Mayrhofer  &  Meyer,  2003)

твърдят, че има четири вида кариера: 1) в света на компанията, в която

работи служителят;  при този вид кариера ключовият ресурс  е  мястото,

което  индивидът  заема  в  организационната  ий ерархия;  2)  свободно

подвижен  професионализъм  -  тесни  специалисти,  които  по  силата  на

конкретен ангажимент временно припознават дадена компания за тяхна

организационна  структура;  основният  ресурс  на  този  тип  кариера  е

знанието  и  непрекъснатото  професионално  усъвършенстване;  3)

самонаетост  -  това  е  кариера  извън  организациите/компаниите  и

извършвана  от  независими  професионалисти  или  предприемачи;  4)

постоянна гъвкавост - поредица от промени и преходи от една към друга

организация, включително промяна на професионалния статус; основният

ресурс  тук  е  способността  към  бързо  и  адекватно  адаптиране  спрямо

новите организационни структури;

o Теорията на Бурдийо за кариерата: в контекста на теорията

на  Бурдиий о  за  хабитусите,  социалните  полета  и  видовете  капитал,

възможностите  за  кариера  се  интерпретират  в  рамките  на  паралелно

съществуващите множество социални полета.  Кариерата е  способността

на  индивида  да  обективира  притежавания  от  него  капитал  и  да  го



реализира  в  рамките  на  определено  социално  поле.  Индивидите  са

актьори, които взаимно се конкурират и взаимодеий стват - както в рамките

на  определени  социални  полета,  така  и  извън  тях.  В  зависимост  от

степента на  взаимна  свързаност,  актьорите са  в  състояние  на различна

степен на стабилност.  Здраво свързаните с  дадена компания актьори се

реализират, като правят кариера в света на компанията;

o Теорията  Дъгата  на  жизнената  кариера  /  Теория  за

развитието  през  целия  живот (The  Life-Career  Rainbow  /  Lifespan

Development Theory) е предложена от Доналд Сюпър (Donald Super, 1986).

Основава се на презумпцията, че жизнената кариера започва от раждането

и приключва в момента на смъртта. Сюпър приема, че в живота на всеки

индивид  могат  да  се  разграничат  девет  роли:  дете,  учещ  (ученик  и

студент), работещ, почиващ, гражданин, родител, съпруг / а,  поддържащ

дома  и  пенсионер.  Сцена  за  развитието  на  тези  девет  роли  са  домът,

училището,  работата  и  общността.  В  професионално  отношение

развитието на индивида напомня на дъга: преминава се постепенно през

пет стадия: растеж (от раждането до 14-15 г.), проучвателен стадиий  (от 14-

15 г. до 24 г.), стадиий  на установяване (24-44 г.), стадиий  на поддържане (44-

64  г.)  и  стадиий  на  залеза  (от  65  г.  нагоре).  Според  Сюпър  изборът  на

професия  се  прави  в  третия  стадиий  -  стадия  на  установяване.  без  да

навлизаме  в  критични  полемики,  все  пак  ни  се  струва,  че  изборът  на

професия  се  прави  в  доста  по-ранна  възраст,  примерно  между  15  и  20

години, а неий ното съзнателно упражняване в дадено професионално поле

започва от 24-25 годишна възраст.

Обобщавайки  представянето  на  теориите  за  кариерното

развитие  трябва  да  се  подчертае,  че  макар  разгледаните  теории

поставят акценти върху различни фактори и процеси, в крайна сметка

практическите ползи от тях са в това, че те улесняват процесите по

управление на човешките ресурси, като показват, че възможностите



за  професионално  развитие  са  множество  и  зависят  от  фактори,

поддаващи  се  на  управление.  Теориите  за  кариерното  развитие  са

ценни  с  това,  че  представят  различни  модели  за  разбирането  на

факторите, влияещи върху кариерното развитие, предлагат собствена

интерпретация на процесите, под чието влияние индивидите правят

своя  професионален  избор  и  се  насочват  към точно  определен  тип

кариерно развитие.

Когато се разсъждава върху привлекателността на дадена професия

и  възможностите  за  неий ното  повишаване,  трябва  да  се  имат  предвид

съвкупността  от  всички  фактори,  които  обуславят  неий ната

привлекателност.  Като  отчитаме  спецификите  на  съществуващите

теории,  техните  познавателни  и  обяснителни  ограничения,  техните

плюсове  и  минуси,  от  гледна  точка  на  изследването  на

привлекателността  на  професиите,  най-подходящо  изглежда  на

различните  етапи  от  изследването  на  тази  проблематика  да  се

приложат следните теории:

1) Теорията на Еий брахам Маслоу, за ий ерархията на потребностите;

2) Теорията на потребностите на Деий вид МакКлилънд;

3) Двуфакторната теория на Фредерик Хърцбърг;

4) Теорията на Джон Холанд за избор на професия;

5) Теорията за мотивацията на Л. Портър и Е. Лоулър;

6) Теорията за личностните черти и факторите;

7) Моделът на социалните човешки отношения;

8) Моделът за обогатяване на длъжността;

9)  Моделът  за  заплащане  (монетарни  стимули)  и  немонетарни

стимули.

Изброените  теории  са  съдържателно  съвместими,  като

паралелно  с  това  акцентират  върху  различни  аспекти  на

привлекателността на професиите и дават възможност за разгръщане



на  цялото  разнообразие  от  изследователски,  аналитични  и  други

видове  дейности,  необходими  за  емпиричното  изследване  на

привлекателността на професиите.

3.  Основни  дефиниции,  факторни  влияния  и  хипотези  на

изследването на привлекателността на професиите

Прегледът  на  наличните  теории,  модели,  техники  и  практически

подходи за мотивация на индивидите,  за професионално ориентиране и

избор  на  професии,  за  управление  на  човешките  ресурси  и  кариерното

развитие позволи сред множеството от концептуални схеми да откроим

тези  теории  и  модели,  които  биха  могли  да  се  използват  при

реализирането  на  деий ностите  по  настоящия  проект,  и  в  частност  при

анализа  на  привлекателността  на  професиите  в  четирите  пилотни

сектора.

Тук  бихме  искали  изрично  да  подчертаем,  че  независимо  от

множеството  съществуващи  теории,  до  момента  няма  изградена  и

консенсусно  възприета  теория  или  методологически  подходи  за

измерване/  установяване  привлекателността  на  професиите.

Известните  и  популяризирани  подходи  са  разработени  във  връзка  с

провеждане на отделни изследвания за измерване привлекателността на

някои  професии,  като  тези  подходи  стъпват  на  детаий лно  описание  на

характера на труда в рамките на съответната професия (обект и предмет

на  труда)  и  идентифицират  различни  фактори,  повишаващи  или

понижаващи  привлекателността  на  съответната  професия.  Проведените

изследвания  се  основават  на  различни  теоретични  и  концептуални

подходи,  съответно интерпретацията на емпиричните данни се  прави в

контекста на избраните/ предпочетените теории.

В контекста на специфичните цели и задачи на настоящия проект ще

направим  следното  съществено  важно  уточнение.  При  откритите  в



литературата  изследвания  за  привлекателността  на  професиите  се

поставя знак за тъждественост между привлекателност на професията и

фактори/  модели/техники  за  мотивация  на  служителите  и  тяхното

кариерното  развитие.  В  част  от  теориите  се  коментират  факторите,

влияещи върху професионалното ориентиране на индивидите и избора на

конкретна професия.

Според  нас,  обаче,  когато  се  говори  за  привлекателност  на

професиите,  трябва  да  се  обхване  целия  процес  и  да  се  анализира

цялата съвкупност от фактори, влияещи върху привлекателността на

професиите: тук  става  дума  за  това  наий -напред  чрез  управлението  на

определени фактори да се създадат позитивни траий ни нагласи и желание

да  се  овладее  определена  професия,  след  това  чрез  управлението  на

определени  фактори  да  се  изградят  достатъчно  силни  нагласи  за

упражняване на овладяната професия и на трето място, чрез друга група

фактори да се работи за създаването на нагласи за кариерно развитие в

рамките  на  избраното  професионално  поле.  Според  нас,  от

методологическа гледна точка това е една от новите и уникалните страни

на  настоящия  проект,  коий то  се  концентрира  върху  четирите  пилотни

сектора  и  в  тях  ще  търси  интерпретационните  рамки,  обясненията,

моделите и техниките, чрез които може да се повиши привлекателността

професиите  с  ключово  значение  за  конкурентоспособността  на

предприятията от тези четирите сектора. Предварителните изследвания,

на които стъпи подготовката на настоящия проект, откроиха поредица от

сериозни  проблеми,  един  от  които  е  нежеланието  на  младите  хора,

безработните  лица  и  заетите  лица  да  се  ориентират  към  ключови  за

четирите  сектора  професии.  Така  например,  оказа  се,  че  разкрити нови

паралелки по машиностроене не могат да бъдат запълнени, поради липса

на  интерес  от  страна  на  младите  хора.  Други  лица  пък  след  като  са

овладели  дадена  професия,  търсят  пътища  за  преквалифициране  и



развитие в други професионално направление. Анализите на браншовите

камари показват, че проблемите започват още от училищната скамеий ка и

се мултиплицират в процеса на професионалното обучение, включително

и  във  висшите  училища,  а  резултатът  е  дълбоки  диспропорции  между

търсене  и  предлагане  на  работна  сила  в  ключови  за  българската

икономика  сектори.  В  контекста  на  настоящия  проект,  интересът  е

насочен наий -вече към безработните и заетите лица, като по отношение на

тези  две  целеви  групи  ще  се  търсят  подходи  за  повишаване

привлекателността на ключови за четирите пилотни сектора професии.

Качественото  изпълнение  на  деий ностите  по  изследването  на

привлекателността на професиите изисква да възприемем съвкупност от

основни  работни  дефиниции,  които  ще  ни  бъдат  необходими  с  оглед

разработването на научно обосновани изследователски подходи за оценка

и  анализ  на  привлекателността  на  професиите  в  четирите  пилотни

сектора,  за  оценка  на  нагласите  на  потенциалните  кадри  спрямо  тези

професии и  за  разработването  на  Карти  на  професиите.  В  тази  част  на

методологията ще поясним какви базови дефиниции ще бъдат поставени

в основата на проектните деий ности:

o Дефиниция за "длъжност";

o Дефиниция за "образователно и квалификационно ниво";

o Дефиниция за "професия";

o Дефиниция за "привлекателност на професиите.

3.1. Дефиниция за "длъжност"

В  специализираната  литература длъжността  се  възприема  като

съвкупност от трудови ангажименти на индивида, които тоий  е длъжен да

изпълни,  заемаий ки  определено  положение  в  щатната  структура  на

предприятието или учреждението. С различни нюанси, това разбиране на



длъжността  се  интерпретира  в  англоезичната  и  руско  езичната

литература.

За  целите  на  настоящите  проучвания  считаме  на  релевантно  и

целесъобразно  да  се  възприеме  дефиницията  за  "длъжност"  като

съвкупност от функции и задачи, които едно лице изпълнява на работното

си място, включително в качеството му на работодател или самонает.

Тази  дефиниция  отразява  наий -адекватно  съдържанието  на  понятието

"длъжност",  като  акцентира  върху  същностните  характеристики,

включително и върху мястото на извършване на деий ностите, и различните

статуси, в които може да се въплъти реализирането на деий ностите.

3.2. Дефиниция за "образователно и квалификационно ниво"

Предвид  целите  и  задачите  на  настоящия  проект,  като  иманентен

компонент  на  проучванията  по  Деий ност  1.1.1.  ще  бъде  поставено

изискването  за  всяка  идентифицирана  длъжност  да  се  посочва

изискуемото минимално образователно ниво. Съгласно съществуващите у

нас  класификации,  образователното  и  квалификационното  ниво  се

дефинира  като  съвкупност  от  знания  и  умения,  необходими  за

изпълнението  на  определена  длъжност,  съобразени  с  българското

законодателство.  Консенсусно  възприетите  към  момента  европеий ски

класификации  за  образователни  и  квалификационни  нива  са,  както

следва:

o Образователно и квалификационно ниво 0 – без изискване

за степен на професионална квалификация и образователно равнище;

o Образователно и квалификационно ниво 1 – първа степен на

професионална квалификация и/или завършен VІ клас;

o Образователно и квалификационно ниво 2 – втора степен на

професионална квалификация и/или завършен Х клас;



o Образователно и квалификационно ниво 3 – трета степен на

професионална квалификация и/или завършено средно образование или

придобито  право  за  явяване  на  държавни  зрелостни  изпити  за

завършване на средно образование;

o Образователно и квалификационно ниво 4 – четвърта степен

на професионална квалификация и/или завършено средно образование;

o Образователно и квалификационно ниво 5 – образователно-

квалификационна степен „професионален бакалавър по...“;

o Образователно и квалификационно ниво 6 – образователно-

квалификационна степен „бакалавър“;

o Образователно и квалификационно ниво 7 – образователно-

квалификационна степен „магистър“;

o Образователно и квалификационно ниво 8 – длъжността се

упражнява по призвание;

o Образователно и квалификационно ниво 9 – длъжността се

заема чрез избор.

Приведените  дефиниции  ще  бъдат  приложени  както  при

разработването на методологическите подходи за оценка на привлекател-

ността  на  професиите  в  4-те  пилотни  сектора,  така  и  при  анализа  на

нагласите на потенциалните кадри за тези професии и при разработването

на карти на професиите за 4-те пилотни сектора. Дефинициите ще бъдат

използвани  като  понятиен  апарат  и  при  реализирането  на  другите

проектни деий ности.

3.3. Дефиниции за "професия" и "професионална квалификация"

Професията19 е  "занимание  /  занаят,  придобит  в  резултат  от

специализирано  обучение,  целта  на  което  е  предоставянето  на

19  New Statesman, 21 April 1917, article by Sidney Webb and Beatrice Webb quoted with approval at paragraph
123 of a report by the UK Competition Commission, dated 8 November 1977, entitled Architects Services (in Chapter
7).

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402141250/http:/www.competition-commission.org.uk/rep_pub/reports/1976_1979/108architects.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Beatrice_Webb
https://en.wikipedia.org/wiki/Sidney_Webb
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Statesman


безличностно  ориентирана  обективна  експертиза  и  услуги  на  други

индивиди."

В Оксфордския речник на понятията, професията се дефинира като

"платено  занимание,  по-специално  такова  занимание,  което  изисква

продължително  обучение  и  получаването  на  формален  сертификат  за

извършването на съответната дейност."

В рускоезичната практика е възприета дефиницията, съгласно която

"професията е  вид  трудова дейност на  човека,  изискваща развитие на

определено ниво на  специални знания,  умения и  навици и  служеща като

източник  на  доходи". Професията  обединява  в  себе  си  група  родствени

специалности,  например  професията  "водач"  съдържа  в  себе  си

специалностите "водач на автобус", " водач на тролеий бус", „водач на МПС" и

др.  В  продължение  на  тази  дефиниция  се  въвеждат  и  други  две

дефиниции:  първо,  дефиниция  за  специалност -  отделен  отрасъл  на

науката,  техниката,  маий сторство  или  изкуство;  и  второ,  дефиниция  за

специализация -  процес  на  придобиване  на  специализирани  знания  и

навици в определена област.

За целите на изследването на привлекателността на професиите

възприемаме дефиницията в тълковния речник на българския език,

която  и  най-близка  до  българската  народопсихология  и  която

определя, че "професията е основна трудова дейност при човека, за която

се подготвя, квалифицира и с която се прехранва".

Всяка  професия  има  свои  типични  характеристики,  по  които  се

отличава от другите професии: такива са обект и предмет на труда, цел и

задачи  на  труда,  средства  на  труда,  условия  на  труда,  резултати  от

труда, заплащане за труда, изисквания към степента на образование, към

здравето и професионално важните качества на субекта на труда.

Тези основни характеристики на професията ще бъдат взети предвид

в по-нататъшните аналитични документи по настоящия проект, като тази



обща дефиниция ще се проектира върху специфичните за 4-те пилотни

сектора професии.

Важно допълнение към разбирането за "професия" е дефиницията за

"професионална квалификация". В българските нормативни документи

понятието "професионална квалификация" се дефинира като "мярка за

степента  на  владеене  на  знания,  умения  и  професионално  значими

качества,  придобити  чрез  обучение  или  трудов  опит."  Считаме  за

целесъобразно  тази  дефиниция  да  бъде  използвана  като  работно

определение, допълващо понятието "професия".

3.4. Дефиниция за привлекателност на професиите

Макар,  че  привлекателността  е  една  популярните  теми  на

ежедневните разговори, в специализираните издания могат да се намерят

сравнително малко научни дефиниции за това що е привлекателност по

принцип.  Наий -често  привлекателността  се  дефинира  като  специфично

възприятие  на  определени  черти  -  физически,  психологически  или  др.,

които  доставят  удоволствие  или  удовлетворение.  Практически  липсва

определение за това какво трябва да разбираме под привлекателност на

професиите.

Като стъпваме на акумулирания социологически опит в изучаването

на нагласите на работната сила за упражняване на различни професии и

имаий ки  предвид  опита  на  браншовите  организации,  ангажирани  в

изпълнението  на  проекта,  по  отношение  управлението  на  човешките

ресурси,  при  изследването  на  привлекателността  на  професиите  ще

използваме следната създадена от нас  дефиниция: привлекателността

на  професиите  е  способността  на  определен  вид  занятия  или

дейности да създават траен интерес, позитивно отношение и активни

поведенчески  нагласи  за  овладяването  на  този  род  дейности  чрез



подходящо обучение и за тяхното продължително изпълнение с цел

трудова реализация и получаване на доходи.

В  контекста  на  целите  и  задачите  на  настоящия  проект  следва

изрично да се подчертае, че  привлекателността на професиите трябва

да  се  интерпретира  като  съвкупно,  сводно  свойство  на  дадено

професионално  занятие,  което  е  функция  от  взаимодействието  на

редица  обективни  и  субективни  фактори,  най-важните  от  които  са

обектът и предметът на труда, целта и задачите на труда, средствата

на  труда,  условията  на  труд,  резултатите  от  труда,  заплащането  за

труда,  изискванията  към  степента  на  образование,  към  здравето  и

професионално важните качества на субекта на труда.

В този  контекст  следва  да  се  тълкува  и  въпросът за  факторните

влияния  върху  привлекателността  на  професиите  към  определен

исторически  момент.  Според  анализа  на  съществуващите

мотивационни  теории  и  теориите  за  управление  на  човешките

ресурси,  върху привлекателността на дадена професия най-значимо

влияние  оказват  съдържанието  на  труд20 и  характерът  на  труда,

степента  на  технологично  обновление  на  труда,  условията  на  труд,

рисковете за здравето и безопасността, изискванията към здравето и

психиката  на  работната  сила,  заплащането  за  положения  труд  и

представите на работната сила за социалния престиж на съответната

професия.

3.5. Факторни влияния върху привлекателността на професиите

20  В българската социологическа практика са малко примерите за изследване на привлекателността или
социалния статус на професиите. Заслужава да се спомене едно изследване от 1974 г., реализирано от  проф.
д.с.н  Кръстьо  Петков  и  доц.  д-р  Саша  Тодорова,  Институт  по  труда,  което  се  оказва  до  голяма  степен
прогностично  по  отношение  на  бъдещето  на  социално  психологическите  нагласи  спрямо  професиите  в
България.  Изследването показва,  че през  1974 г.  на върха на пирамидата за социално престижни професии
населението поставя професиите на съдиите, спортистите и учителите. Други по-съвременни изследвания на
привлекателността на професиите в българското общество не са правени до момента.



Имаий ки предвид разгледаните теории и концептуални модели, наий -

близка до  изследването  на  привлекателността  на  професиите  изглежда

двуфакторната  теория  на  Хърцбърг,  която  разграничава  два  вида

фактори  -  поддържащи  (външни)  и  мотивационни  (наричани  още

вътрешни или хигиенни).  Но внимателният анализ показва, че могат да

се  издигнат  редица  аргументи  за  целесъобразността  от  обогатяване  на

предложената от Хърцбърг таксономия на факторите за мотивиране към

труд в определена професионална сфера.

Стъпвайки  на  двуфакторната  теория  на  Хърцбърг  и

обогатявайки  я,  според  нас,  за  целите  на  изследването  на

привлекателността  на  професиите  може  да  се  приложи  собствена

концептуална  рамка,  която  ще  наречем  Теория21 на  екзогенната  и

ендогенната детерминираност на привлекателността на професиите.

Накратко теорията би могла да се нарича Мултифакторна теория за

привлекателността  на  професиите.  В  основата  на  тази  теория

поставяме  презумпцията,  че  привлекателността  на  професиите  се

детерминира и управлява чрез две категории фактори - екзогенни и

ендогенни. Разграничението на факторите на екзогенни и ендогенни

се  прави  по  отношение  на  индивида,  който  се  възприема  като

централен субект и носител на определени нагласи, предпочитания,

очаквания и амбиции за трайна реализация в рамките на определена

професионална  област.  За  целите  на  изследването  на

привлекателността  на  професиите  разграничаваме  двата  типа

фактори:

1)  Екзогенни  фактори:  това  е  съвкупността  от  обективни  и

субективни по своята природа фактори, общото за които е това, че те се

явяват външни по отношение на същинската мотивация на индивида за

21  Тази теория отчита съществуващите мотивационни и други теории, но предлага по-различен поглед и 
интерпретация на факторните влияния върху привлекателността на професиите.



труд  и  професионална  реализация  и  в  този  смисъл  те  са  външни  и  по

отношение степента на привлекателност на дадена професия;

2)  Ендогенни  фактори:  това  е  съвкупността  от  обективни  и

субективни (в  т.ч.  социално психологически)  по  своя  характер фактори,

които  се  явяват  вътрешни  по  отношение  мотивацията,  нагласите  и

очакванията  на  индивида. Ендогенните  фактори,  от  своя  страна,  се

подразделят  на  обективни  и  субективни.  Субективните  влияят  върху

личното  възприятие  за  привлекателност  поради  някакви  лични,

специфични  причини.  Например  професията  лекар  ще  бъде

привлекателна  за  даден  младеж  и  по-привлекателна  за  друг  младеж,

чиий то  родители  са  лекари.  Това  прави  оценката  на  привлекателността

обективно  невъзможна,  защото  зависи  от  конкретния  човек,  коий то

преценява.  А  целта  на  проекта  е  да  установи,  доколкото  е  възможно,

обективната  привлекателност  на  професиите.  По  тази  причина,  към

субективните  ендогенни  фактори  ще  се  подхожда  с  изключително

внимание. 

Тук  представяме  двата  типа  фактори  последователно,  като  за

всеки  отделен  фактор  формулираме  една  или  повече  основни

изследователски хипотези:

Екзогенни  фактори:  отразяващи  1)  въздеий ствието  на  обективно

съществуващи фактори, създавани от компаниите и 2) възвръщаемостта

на  вложените  индивидуални  усилия  за  придобиване  на  професионална

квалификация  и  реалните  условия  за  практическото  упражняване  на

придобитата професия. Към тази група фактори се отнасят:

o Съответствието  на  професията  с  професионалната

квалификация на лицето, което я упражнява: хипотезата е, че колкото

по-тясно  е  това  съответствие,  толкова  по-висока  ще  бъде

привлекателността за упражняващото я лице.  В процеса на овладяване

на  дадена  професия  индивидите  формират  големи  и  амбициозни



очаквания по отношение на това какво ще получат в замяна на вложените

усилия по овладяването на дадена професия. Затова - колкото по-големи и

реалистични  са  възможностите  за  получаване  на  конкретни  личностни

ползи от упражняването на дадена професия, толкова по-привлекателна е

тя за упражняващото я лице;

o Обектът и предметът на труда:  в теориите за мотивиране на

служителите  и  управлението  на  човешките  ресурси често  се  акцентира

върху обекта и предмета на труда, а систематизирането на тезите в това

отношение  ни  позволява  да  формулираме  следната  изследователска

хипотеза:  колкото обектът и предметът на  труда са по-стойностни в

системата  от  ценностни  ориентации  на  даден  индивид,  толкова  по-

висока е привлекателността на съответната професия за този индивид.

Степента  на  ценност  на  дадена  професия  в  системата  от  ценностни

ориентации подлежи на измерване чрез 11-степенна Ликертова скала;

o Целта и задачите на труда: субектът на труда очаква в процеса

на упражняване на дадена професия да постига стоий ностни и социално

значими цели.  Тази постановка се появява почти във всички предходно

разгледани  теории  за  мотивиране  на  индивидите  и  за  управление  на

човешките ресурси.

За изследването силата на тези фактори формулираме следните

три хипотези:

 Поставянето на конкретни, интересни и даващи възможност

за  лично  професионално  развитие  задачи  повишава  мотивацията  на

служителя  и  респективно,  прави  упражняваната  професия  по-

привлекателна;

 Възможността  за  постигане  на  видими  и  реални  цели  в

рамките  на  компанията  повишава  привлекателността  на

упражняваната професия;



 Възможността за кариерен ръст в резултат от качественото

изпълнение на поставените задачи увеличава личностната мотивация и

повишава привлекателността на полагания труд;

o Средствата на труда: Упражняването на дадена професия е до

голяма  степен  свързано  с  възможността  да  се  използва  технологичния

прогрес  и  достиженията  на  съвременните  технологии.  Хипотезата  ни  в

тази  връзка  е,  че  колкото  в  по-голяма  степен  дадена  професия  е

технологично  обновена  и  използва  съвременни  технологии,  толкова  по-

висока е нейната привлекателност за работната сила;

o Резултатите от труда:  хипотезата ни в това отношение е, че

постигането  на  конкретни  резултати,  съответстващи  на  целите  и

мисията  на  компанията,  доказват  професионалните  компетенции   на

служителя и създават чувство за пълноценност и полезност.

o Заплащането за  положения  труд:  макар да се  спори дали е

първостепенен  фактор,  заплащането  за  положения  труд  е  един  от

обективните  фактори  с  относително  висока  личностна  значимост.

Моделите за монетарните стимули разглеждат много обстоий но ролята на

фактора "заплащане". По отношение на фактора "заплащане за положения

труд" формулираме две хипотези:

 Първата хипотеза се състои от две части: 1) колкото по-високо е

заплащането  за  положения  труд,  толкова  по-голяма  е  вероятността

тази  професия  да  бъде  с  по-висока  привлекателност,  при  равни  други

условия (обем и сложност на труда, условия на труд, рискове за здравето и

безопасността, социален престиж). Тази хипотеза се очаква да е валидна

за позициите в по-ниските нива на служебната ий ерархия, но паралелно с

това  може  да  се  издигне  хипотезата,  че  2)  колкото  по-високо  в

йерархичната  стълбица  се  намира  служителят,  толкова  повече

факторът "заплащане" намалява своята първостепенна сила, тъй като се

измества  от  други  фактори  като  справяне  с  предизвикателствата,



личните постижения, поемане отговорности за екипа и за развитието на

компанията и др.;

 Втората  хипотеза  е  пряко  свързана  с  първата  и  пояснява

неий ното приложно поле:  по-високото заплащане за положения труд не е

достатъчното и необходимото условие за по-висока привлекателност на

дадена професия, тъй като заплащането за положения труд е само един

от компонентите, които работната сила цени и спрямо които ориентира

своето поведение като активен субект на пазара на труда;

o Други  разновидности  на  монетарните  стимули:  редица

мотивационни  модели  (Терзиев,  Младенов,  2013)  коментират  и

препоръчват  използването  на  пакети  от  социални  придобивки,  като

например  застраховка  живот,  гарантиран  платен  годишен  отпуск,

повишение  в  длъжност,  гарантирана  пенсия,  предоставяне  на  фирмени

жилища, ваучери за храна, ваучери за транспорт, организиран транспорт,

служебни  автомобили,  мобилни  телефони,  разходи  и  помощ  при

отглеждане  на  деца,  покриване  на  разходи  за  медицински  прегледи  и

лечения,  в  това  число  стоматологични,  осигуряване  на  възможности  за

спортуване  (в  собствени  зали  или  в  специализирани  центрове),

организиране на фирмени партита и тиий м билдинг и др. В усилието си да

спестят  повече  лично  време  на  служителите  си,  някои  от  компаниите

предлагат  да  извършват  определени  услуги  вместо  тях,  например

пощенски  услуги,  химическо  чистене,  храна  за  вкъщи,  проявяване  на

снимки, правни услуги, планиране на почивки.  Хипотезата е, че колкото

по-широк  пакет  от  социални  придобивки  предлага  дадена  компания,

толкова  по-привлекателна  е  тя  за  служителите,  тъй  като  освен

гарантираното  базово  заплащане  за  положения  труд  служителите

получават  придобивки,  имащи  значително  монетарно  изражение  и

създаващи силна личностна мотивация за работа в тази компания;



o Немонетарните  стимули,  като  развитие  и  обогатяване  на

длъжностите,  даване  на  повече  свобода  на  служителя  и  повече

автономност при изпълнението на поставените задачи, делегирането на

отговорности, включването на служителите в планирането на деий ностите

на компанията, "споделяне" на работата от две сходни позиции, членство в

професионални  организации,  изказването  на  похвали  за  постигнати

резултати, обявяването на конкурси за наий -добър служител на седмицата

(месеца, или годината), възможности за широко медиий но разгласяване на

постиженията на компанията и конкретни неий ни служители и др.:

 Хипотезата е,  че когато монетарните стимули са допълнени

от немонетарни стимули,  това рязко повишава привлекателността на

дадена професия;

 Може да се изкаже и друга хипотеза: в някои браншове, поради

спецификата на труда и производството, немонетарните стимули могат

да се окажат фактор с по-високо влияние за създаването на позитивна

мотивация  на  персонала  и  повишаването  на  привлекателността  на

упражняваните професии;

o Професионалното  обучение  и  тренинги,  под  формата  на

семинари  и  конференции:  отделяме възможностите за  професионално

усъвършенстване и повишаване на квалификацията и усвояването на нови

знания  като  отделен  фактор,  защото  все  повече  изследвания  сочат,  че

служителите държат на този тип фирмено общуване и го разглеждат не

като  специфичен  стимул,  а  като  необходимост.  Хипотезата  е,  че  ако

компаниите в даден бранш предлагат качествени форми за професионално

обучение  и  тренинги  това  ще  създаде  предпоставки  за  повишаване

привлекателността на професиите в този бранш;

o Условията на труд и рисковете за здравето и безопасността:

Когато индивидът избира бъдещата си професия, тоий  ранжира съвкупност

от  личностно  значими  фактори,  между  които  с  висока  значимост  е



факторът "условия на труд". Немалко професии са си спечелили слава на

трудни  и  неблагоприятни  професионални  поприща  поради  това,  че  са

известни  с  относително  тежките  условия  на  труд,  като  например

прекомерен шум, високи или ниски температури, отровни изпарения и др.

В тази връзка могат да се формулират поне три хипотези:

 Първата хипотеза е,  че  колкото повече рискове за здравето и

безопасността  на  субекта  на  труд  крие  дадена  професия,  толкова  по-

ниска е нейната привлекателност;

 Втората  хипотеза  е,  че  привлекателността  на  една  такава

професия би могла да се повиши чувствително, ако субектите на труд са

предварително  запознати  с  реалните  условия  на  труд,  защото  нерядко

рисковете са предмет на преувеличение и неправомерна екстраполация;

 И  третата  хипотеза  е,  че  привлекателността  на  дадена

професия би могла да се повиши значително, ако потенциалните рискове

от упражняването на  съответната професия са  сведени до  минимум в

резултат  от  прилагането  на  съвременни  производствени  технологии  и

съвременни  техники/средства  за  колективна  и  лична  защита  и

безопасност на заетите лица;

o Гарантиране  на  нормална  работна  седмица:  макар  и  да

изглежда  очевидно,  но  професиите  и  компаниите,  които  гарантират

спазване на законово регламентираната работна седмица са предпочитани

от  хората.  Хипотезата  е,  че  колкото  по-голяма  е  вероятността

професията  да  гарантира  40  часова  работна  седмица,  без  полагане  на

извънреден труд, толкова по-привлекателна ще е тя за хората;

o Възможност  за  гъвкаво  работно  време:  предвид

динамичното  съвремие,  все  по-привлекателни  стават  тези  професии,

които дават възможност за гъвкаво работно време. Изследвания показват,

че  младите  хора  са  в  по-висока  степен  отколкото  по-възрастните

поколения склонни да предпочетат професии, които им дават възможност



за гъвкаво работно време. Хипотезата е, че  ако  дадена професия създава

възможности  за  гъвкаво  работно  време,  съобразено  със  семейните

ангажименти на заетите лица, ще бъде с по-висока привлекателност при

равни други условия;

o Работа  от  разстояние  (teleworking):  все  повече  професии

позволяват  редица  деий ности  да  се  извършват  без  непременното

присъствие  в  производствени  помещения  или  офиси.  Тази  опция  е

примамлива  както  за  млади  маий ки,  така  и  за  заетите  лица  в  редица

професии,  при които работата е  свързана с  използването  на  електрони

средства.  Хипотезата  е,  че  колкото  по-висока  е  възможността  за

ползването  на  този  фактор  (ако  дадената  професия  го  позволява),

толкова по-привлекателна ще е тя;

o Близост  на  работното  място  до  местоживеенето:

изследователите обръщат внимание на факта, че често пъти решението за

упражняване  на  дадена  професия  се  взема  под  влияние  на  фактора

"близост  на  работното  място".  Слабата  мобилност  на  работната  сила  в

България  е  доказвана  в  поредица  от  изследвания  и  макар  да  има

позитивни  практики,  когато  работодатели  организират  транспорт  за

извозване от едно населено място до друго, все пак този фактор си остава

силно въздеий стващ. Това е чисто психологически фактор, коий то има силно

влияние  върху  решението  на  индивида  за  упражняване  на  дадена

професия.  Хипотезата  тук  е,  че  по-младите  и  несемейни  индивиди  в  по-

голяма  степен  ще  са  склонни  да  приемат  работа  в  населено  място,

различно  от  тяхното  родно  място,  докато  за  семейните  хора  с  деца

упражняването на дадена професия в друго населено място ще е проблем и

те във висока степен ще са склонни да приемат друго предложение, дори в

различно  професионално  направление,  което  им  дава  възможност  да

работят в желаното от тях населено място;



o Фирмена репутация:  колкото по-авторитетна и утвърдена е

една компания, толкова по-привлекателна ще бъде тя за упражняването

на определена професия;

o Наличие  в  дадена  населено  място  на  обучителна

инфраструктура  в  определена  професионална  област:  нерядко

професионалният избор на младите хора е предопределен от наличието в

съответното населено място на професионално училище в дадена област,

например  машиностроене  или  електротехника.  Изследванията  от

последните 10 години сочат обаче обратна тенденция. Хипотезата е, че под

влияние на желанието да бъдат уникални и различни е  много вероятно

индивидите да избягват обучение в съществуващите в техните населени

места  образователни  институции  и  вместо  това  да  предпочитат  да

овладеят  други  професии,  които  са  свързани  с  работа  в  друго  населено

място.  Тази хипотеза е  до  голяма  степен валидна  за  малките  населени

места  и  за  тези  областни  градове,  за  които  е  типична  емиграцията  на

работна сила към по-големите български градове;

o Структура  на  местната  икономика:  често  пъти  изборът  на

една  или  друга  професия  зависят  до  голяма  степен  от  това  каква  е

браншовата  структура  на  локалната  икономика.  Ако  например

регионалната  икономика  има  специализация  в  областта  на

машиностроенето или транспорта/спедицията,  много е вероятно редица

индивиди  да  се  ориентират  към  избор  на  тази  професия,  с  оглед  на

бъдещите им планове да се реализират в съответното населено място. В

това отношение обаче трябва да се формулира хипотезата,  че семейните

хора,  особено  тези  с  деца,  е  много  вероятно  да  потърсят  реализация  в

рамките на селището, в което живеят, и затова за тях по-привлекателни

ще бъдат тези професии, които дават възможност за трудова реализация

в съответното населено място. И обратното: много е вероятно младите

хора,  които  желаят  да  се  откъснат  от  съответното  населено  място,



съзнателно да се ориентират към обучение по професии, различни от тези,

които се търсят в съответното населено място - респективно, за тази

категория индивиди по-привлекателни ще бъдат професиите, които не са

развити в родното им място;

Ендогенни  фактори  –  тази  група  фактори отразява  личностните

нагласи, възприетите стереотипи и моделите за професионално развитие,

както и възприемането и осъзнаването на ползи, които професията носи

на  лицето,  което  я  упражнява.  Към  ендогенните  фактори  отнасяме

съвкупност от обективни и субективни фактори:

o Обективни ендогенни фактори:

 Актуалност на професията: всяко време има своите актуални

професии и тези обществени перцепции са динамични и променливи, като

до голяма степен зависят от социално значимите ценности и представите

на обществото за това какви са модерните тенденции по отношение на

професиите.  Ако  например  през  60-80-те  години  на  20-ти  век  в

българското  общество  модерни  и  социално  значими  са  били  трудовите

професии, то в началото на 21-ви век модерни и значими са професиите на

юриста,  икономиста,  управлението  на  човешките  ресурси,  по-

идеологическите  професии.  Хипотезата  в  това  отношение  е,  че

модерността на  професиите е  кумулативна величина,  която се  създава

целенасочено и подлежи на модериране: ако обществото реши да направи

моделна  и  актуална  дадена  професия,  достатъчно  е  да  си  послужи

релевантно  със  средствата  на  съвременния  пи-ар  и  да  предприеме

адекватни действия;

 Пазарна  стойност на  резултатите  от  труда:  В контекста на

хипотезите за обекта, предмета и целите на труда, тук изказваме хипотеза,

че  колкото  по-стоий ности  в  пазарен  смисъл  са  резултатите  от  труда,

толкова  по-голяма  е  вероятността  съответната  професия  да  е

привлекателна.  Резултатите  от  труда  имат  различна  форма  и



обективизация -  те  могат  да  бъдат както строго материални,  така и да

приемат идеална форма. Но тук трябва да се направи следното съществено

допълнение: привлекателността на дадена професия до голяма степен се

детерминира от неий ната социална значимост и поради може да се приеме,

че ако продуктите/резултатите от една професия са високо ценени, то и

съответната  професия  се  счита  за  социално  значима  и  тъкмо  поради

своята социална значимост тази професия става привлекателна или не.

Така например, в най-ново време в българското общество се тиражираха и

утвърдиха стереотипи за висока социална значимост на икономическите

професии, юридическите професии, професиите, свързани с управлението

на обществото и социално политологическите професии. В резултат на

това не само младите хора, но и немалко заети лица, масово се насочиха

към  тези  професии,  тъй  като  в  тяхната  психология  това  вече  са

привлекателни и желани професии;

 Възприеман социален престиж, който професията носи, т.е.

начинът,  по  който  обществото  оценява  извършването  на  дадена

професия  по  скалата  "престижно-непрестижно".  В  основата  на

социалния  престиж  на  дадена  професия  стои  система  от  социално

психологически  матрици  и  обществени  стереотипи  спрямо  отделните

професии  от  гл.  т.  на  тяхната  значимост  за  функционирането  на

обществото.  Социалният  престиж  на  дадена  професия  е  в  пряка

зависимост от оценката на обществото за значимостта на тази професия за

нормалното функциониране на обществото. Основната хипотеза тук е, че

колкото  по-значима  за  функционирането  на  обществото  е  дадена

професия,  толкова  по-висока  е  нейната  социална  значимост  и

респективно,  толкова  по-висока  е  нейната  привлекателност  за

работната сила;

 Възможност за доказване и себереализация в контекста на

обществото:  немалко индивиди имат изострена потребност да развиват



личностния си потенциал като се доказват пред очите на обществеността.

Респективно,  те  избират  професии,  които  им  дават  възможност  да

спечелват обществена популярност и обществена видимост. Хипотезата е,

че  колкото  повече  дадена  професия  дава  възможности  за  публична  и

социално  видима  реализация  на  личностните  качества  в  полза  на

обществото, толкова по-привлекателна е тази професия за съответните

индивиди;

 Възможност  за  самостоятелна  и  творческа  работа:  за  редица

индивиди  изборът  на  професия  е  до  голяма  степен  свързан  с

психологическото им усещане за възможност да работят самостоятелно и

да  творят.  Тези  индивиди  се  ориентират  към  професии,  които  дават

относителна свобода и  гъвкаво работно време,  като ориентират своите

усилия към създаването на социално значими резултати. Хипотезата е, че

колкото повече дадена професия предпоставя прилагане на творчески и

самостоятелен  подход,  толкова  по-вероятно  е  тя  да  бъде  избрана  от

индивиди с изявени наклонности към творчество и иновативно мислене;

 Възможност  за  развиване  на  умствените  способности  и

интелекта:  в  методиките  за  професионална  ориентация  се  акцентира

върху  необходимостта  при  избора  на  професия  да  се  прецени  дали

неий ното  упражняване  дава  възможност  за  постоянно  умствено  и

интелектуално  развитие.  Хипотезата  в  тази  връзка  е,  че  професиите,

даващи  възможност  за  умствено  и  интелектуално  развитие,  ще  бъдат

силно  привлекателни  за  тези  индивиди,  които  изпитват  вътрешна

потребност  от  постоянно  интелектуално  развитие  и  които  разглеждат

своята професия като възможност да учат и да се развиват всеки ден;

 Възможност  за  свободен  избор  на  работодатели  и

организационни  мрежи:  част  от  мотивационните  теории  и  теориите  за

управление  на  човешките  ресурси  подчертават,  че  в  редица  случаи

привлекателността  на  професиите  се  детерминира  от  възможността  за



развитие на т.н. свободен или гъвкав професионализъм, която предполага

постоянен  преход  от  една  към  друга  организационна  структура  и

изпълнение на поредица от временни задачи в определена професионална

област. Хипотезата е, че в динамиката на съвременното общество редица

професии  стават  по-привлекателни  по  силата  това,  че  предлагат

възможности за гъвкаво изпълнение на поредица от деий ности, за целите

на различни организационни структури. При този модел индивидът има

относително по-висока  степен  на  свобода  при избор  на  работодатели в

рамките на определено професионално поле;

 Способност за изпълнение на рутинни деий ности, при липса на

радикални промени: разновидност на горната категория е способността за

изпълнение  на  рутинни  и  монотонни  деий ности.  Европеий ските

изследвания на условията на труд обръщат внимание, че далеч не всички

индивиди са способни продължително време да изпълняват безавариий но

монотонни,  повтарящи  се  деий ности.  Хипотезата  е,  че  колкото  повече

дадена  професия  е  свързана  с  изпълняването  на  рутинни  деий ствия,

толкова  по-ниска  ще  е  неий ната  привлекателност  като  цяло,  затова  за

неий ното  упражняване  трябва  да  се  подбират  индивиди  с  определен

физически  и  психологически  профил.  И  обратното:  ако  индивидът  е

настроен творчески и креативно, професиите с еднообразни и монотонно

повтарящи се деий ствия ще бъдат за него слабо привлекателни;

 Възможност  за  стабилност  и  сигурност  на  заетостта:

противоположно  на  описаната  по-горе  категория  индивиди,  други  хора

предпочитат  да  работят  при  ясно  поставени  задачи,  с  усещането  за

стабилност  и  сигурност  на  заетостта.  Тези  индивиди  не  се  плашат  от

рутината и са способни да изпълняват задачи, изискващи постоянство и

методичност. Хипотезата в това отношение е, че с висока привлекателност

ще  бъдат  тези  професии,  които  дават  възможност  за  изпълнение  на

постоянни,  повтарящи  се  задачи,  изискващи  умения  за  концентриране



върху  относително  постоянни  деий ности  и  гарантиращи  сигурност  на

заетостта;

 Работа,  която не крие рискове от  прекомерна физическа или

умствена умора:  психолозите ни съветват  да не пренебрегваме фактора

"физически комфорт" и "психологически комфорт" и да си даваме сметка,

че когато индивидите избират своята професия отчитат също така и риска

от физическо претоварване. Хипотезата е, че професиите, криещи опасност

от  прекомерно  физическо  претоварване,  се  ползват  с  ниска

привлекателност сред индивидите;

 Технологично  насищане  на  труда:  отнасяме  този  фактор  към

групата  на  ендогенните  фактори,  тъий  като  насищането  на

производствените  процеси  с  техника  и  технологични  новости  се

възприема много различно от индивидите - за едни това е стимул за по-

качествено  и  по-бързо  справяне  с  трудовите  задължения,  а  за  други  е

рестриктивен  фактор,  затрудняващ  изпълнението  на  непосредствените

ангажименти. В тази връзка хипотезата е, че колкото по-силно наситен с

технологични  новости  е  производственият  процес,  толкова  по-силно

привлекателна ще бъде тази професия, при условие, че индивидите са от

типа изследователи, предприемачи, инженерно настроени и адаптивни. И

обратното:  високото  насищане  на  дадена  професия  в  технологични

новости  може  да  се  окаже  пречка  и  фактор,  понижаващ  нагласите  и

готовността  за изпълняване на този вид труд;

o Субективни ендогенни фактори:

 Личностни  оценки  за  възможностите  за  растеж  в

кариерата:  редица  психолози  обръщат  внимание,  че  за  индивидите  е

изключително  важно  да  знаят,  че  упражняването  на  избраната  от  тях

професия  дава  възможност  за  растеж  в  кариерата.  В  различните

професионални  поприща  професионалният  растеж  в  кариерата  има

специфичен профил, но общата идея е индивидът да вижда, че в процеса



на упражняване на професията получава признание за положения труд и

за  резултатите  от  този  труд,  и  това  признание  се  материализира  под

формата  на  повишения  в  ий ерархичната  стълбица.  Хипотезата  тук  е,  че

професиите,  които  имат  потенциал  за  по-висок  и  по-социално  значим

растеж в  кариерата имат по-висок  коефициент на  привлекателност в

сравнение  с  други  професии,  за  които  се  знае,  че  възможностите  за

кариерен ръст по-незначителни;

 Друг  значим  фактор  е  семейството.  Хипотезата  е,  че

влиянието  на  семейната  среда  върху  избора  на  професия  варира

значително според конкретния случай, но като цяло може да се твърди, че

семействата с по-висок образователен и социокултурен статус оказват

силно  насочващо  влияние  при  избора  на  професия  на  техните  деца.

Практиката показва, че е много вероятно под влияние на семеий ната среда

младите  хора  да  се  ориентират  към  социално  престижни  и  модерни

професии. Също така трябва да се отчете тенденцията към запазване на

приемственост в професионалния статус на семеий ството. Например, много

често децата на лекари, юристи, учители и др. се ориентират към същата

професия;

 Влияние  върху  избора  на  професията  оказва  и  т.н.

неформална  среда  (приятели,  близки,  значими  за  индивида  лица).

Хипотезата  в  тази  връзка  е,  че  много  често  изборът  на  професионално

поприще се повлиява от стереотипите и клишетата, които се споделят

на  ниво  неформална  група  (съученици,  съмишленици,  хора  със  сходни

интереси и сходна житейска философия). Тенденцията при неформалните,

приятелските групи е да толерират и уважават в по-висока степен тези

професии,  които към даден  момент са  социално престижни и  социално

значими.  Бидеий ки  част  от  дадена  формална  група,  носеща  своя

специфична субкултура, индивидите могат да направят професионалния



си избор  в  полза  на  професия,  която  при равни други условия  не  биха

избрали;

 Личностни качества, в т.ч. здравословни  и професионално

важните  качества  на  субекта  на  труда:  редица  професии  поставят

специфични  изисквания  към  физическите  и  психическите  качества  на

потенциалните  заети  лица.  Тези  особености  на  професиите  трябва  да

бъдат  предварително  разяснявани  на  потенциалните  кандидати  за

съответната  професия.  Хипотезата  в  тази  връзка  е,  че  колкото  по-рано

лицата се запознаят със специфичните изисквания, които дадена професия

поставя  към  физическия  и  психическия  статус  на  евентуалните

кандидати, толкова по-голяма е вероятността към тази професия да се

ориентират  точно  тези  индивиди,  които  действително  притежават

търсените качества.  Може дори да се прогнозира, че колкото по-ясно са

дефинирани  изискванията  към  дадена  професия  в  ключови  за

икономиката  отрасли,  толкова  по-висока  ще  бъде  неий ната

привлекателност  сред  индивидите,  желаещи  стоий ностна  личностна  и

професионална реализация;

Описаната съвкупност от екзогенни ендогенни фактори създават

обективни  предпоставки,  силни  обществени  нагласи  и  оценъчни

матрици, които ранжират в народопсихологията отделните професии

и им отсъждат различни относителни тегла в рамките на личностното

и професионалното развитие на отделните индивиди.

Съвкупността  от  екзогенни  фактори  (Фиг.  2,  F1-F17)  оказва  силно

влияние върху решението на субекта на труда за избор на професионално

поприще за реализация (конкретна професия), но този процес също така е

силно повлиян от въздеий ствието на съвкупността от ендогенни фактори

върху  субекта  (Фиг.  2,  L1-L14),  които  на  своий  ред  детерминират

окончателното  решение  на  субекта  за  избор  и  реализация  в  конкретна

професионална област.



Екзогенните фактори обхващат редица същностни характеристики

на професията и заетостта,  както и характеристики на организацията и

процесите  по  полагане  на  труд.  Този  вид  фактор  до  голяма  степен  се

контролират и управляват от компаниите,  затова от гъвкавото и умело

управление  на  екзогенните  фактори  зависи  дали  професиите  от  даден

бранш ще повишат или ще понижат своята привлекателност.

Ендогенните фактори отразяват публичните нагласи, стереотипи и

клишета, които деий стват на ниво индивид и определят оценките на този

индивид  за  привлекателността  на  дадена  професия.  Към  тази  група

фактори  отнасяме  също  така  и  някои  елементи  от  оргаинзацията  на

производствения  процес  и  някои  характеристики  на  полагания  труд,

които  оказват  силно  влияние  върху  субективните  самопреценки  на

индивида  за  привлекателността  на  даден  труд,  респективно  за

привлекателността  на  дадена  професия.  Екзогенните  фактори  само

частично  се  поддават  на  управление  от  страна  на  компаниите  и

ръководителите  на  предприятията.  В  по-голямата  си  част  тази  група

фактори се повлияват от държавните политики за създаване на кадри и

заетост в съответната икономическа деий ност, от битуващите в обществото

нагласи  и  стереотипи,  от  наслагванията  в  народопсихологията  и  от

степента,  в  която  индивидът  е  склонен  да  възприеме  обществените

стереотипи и да ги превърне в своя лична житеий ска философия.

Управлението на екзогенните и ендогенните фактори позволява

да  се  контролира  степента  на  привлекателност  на  професиите  по

икономически дейности. Успешното управление на екзогенните фактори

до голяма степен зависи от компаниите, предприятията, фирмите. Що се

отнася  до  ендогенните  фактори,  то  тяхното  управление  изисква

целенасочена  синергия  на  цялото  общество  и  съзнателни,  добре

премислени  политики  от  страна  на  държавата,  образователните  и

културните институции. В контекста на мултифакторната теория следва



да  се  има  предвид,  че  в  зависимост  от  спецификата  на  труда  и

производствените отношения, екзогенните и ендогенните фактори ще се

проявяват с  нееднаква сила в различните икономически деий ности.  Така

например, екзогенните и ендогенните фактори, които се очаква са имат

наий -силно  влияние  за  повишаване  привлекателността  на  професиите  в

машиностроенето, ще са различни от факторите,  които биха имали наий -

силно  позитивно  въздеий ствие  върху  професиите  в  здравеопазването.

Графичното представяне на посочените фактори е направено във Фиг. 2:



Фиг. 2. Екзогенни и ендогенни фактори на привлекателността на професиите
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Екзогенни фактори

F 1 F 17

Субектът
F 2 F 16

L 1
L 13

F 3
F 15

L 2

L 12

F 14

L 3

L 11

L 14

Ендогенни фактори
F 4 L 4

F 5
F 13

L 5

L 10

L 15

L 9

F 6
F 12

L 7

L 6
L 8

F 7

F 11

F 8
F 10

F 9



Легенда:

ЕКЗОГЕННИ ФАКТОРИ: ЕНДОГЕННИ ФАКТОРИ (O-обективни, S-

субективни):

F1=съответствие между професия и квалификация LO1=актуалност на професията
F2=обект и предмет на труда LO2=пазарна стоий ност на резултатите от труда
F3= цел и задачи на труда LO3=социален престиж на професията
F4= средства на труда LO4=възможност за доказване и себереализация 

в обществото
F5=резултати от труда LO5=възможност за самостоятелна и творческа 

работа
F6=заплащане за положения труд LO6=възможност за развитие на умствените 

способности и 
F7=други монетарни стимули интелекта
F8=немонетарни стимули LO7=възможност за свободен избор на 

работодатели или 
F9= професионално обучение и тренинги организационни мрежи
F10=условия на труда и рискове пред здравето и безопасността LO8= рутинни деий ности и липса на 

промени
F11=гарантиране на нормална работна седмица LO9= стабилност и  сигурност на заетостта
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F12=възможност за гъвкаво работно време LO10= работа без рискове от прекалена 
физическа/умствена умора

F13= възможност за работа от разстояние LO11=технологично насищане на труда
F14= близост на работното място до местоживеенето LS12=личностни оценки за възможностите за 

кариерен растеж F15=фирмена репутация LS13=семеий ството като фактор
F16=налични образователни структури в населеното място LS14=неформалната среда (приятели, 

близки) като фактор
F17= структура на местната икономика LS15=личностни качества, в т..ч. здравословни и 

професионално важните качества за 
упражняването на съответната  професия
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4. В заключение

Разработените  в  този  текст  теоретични  начала  и  основни

методологически  постановки  са  концептуална  платформа  за

конструирането  на  методология  за  емпиричното  изследване  на

привлекателността  на  професиите  в  четири пилотни  индустриални

бранша.  Следваий ки  стандартните  процедури,  ще  се  конструира

система  от  емпирични  индикатори,  ще  се  обосноват  релевантни

методи  за  набиране  на  емпиричната  информация,  ще  се  подберат

подходящи  изследователски  методи  и  за  тяхното  прилагане  ще  се

разработят  конкретни  изследователски  инструменти  (въпросници,

анкетни карти и други необходими). По този начин ще се реализира

серия от взаимно свързани изследвания, чиий то предмет ще бъде да се

установи  привлекателността  на  професиите  в  четирите  пилоти

бранша. 

Целта  на  изследванията  ще  бъде  чрез  адекватни

изследователски методики да се осъществи изчерпателен и адекватен

анализ на оценките, мненията и представите за привлекателността на

професиите в четирите пилотни сектора,  да се оценят нагласите на

потенциалните кадри спрямо професиите в четирите пилотни сектора

и за всеки един от четирите пилотни сектора да се изработи Карта на

професиите.  Операционализираий ки  поставената  обща  цел,  ще  се

постигнат следните конкретни изследователски задачи:

o На  основата  на  документални  източници  (щатни

разписания,  длъжностни  характеристики)  ще  се  идентифицират  и

изчерпателно ще се опишат професиите, необходими за изпълнението

на  производствените  деий ности  в  четирите  пилотни  сектора.

Реализирането на тази задача изисква на ниво сектор наий -напред да

се идентифицират всички длъжности, записани в щатните разписания
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на предприятията и фирмите,  като за всяка длъжност да се посочи

каква професия/професии са допустими и изискуеми за заемането на

съответната  длъжност.  Паралелно  с  това  ще  се  идентифицират  и

потенциалните  източници  (обучаващи  институции)  на  кадри  по

посочените професии. По този начин ще се изработи номенклатура на

професиите в четирите пилотни сектора;

o Чрез анализ на съществуващите документални артефакти

(информация  за  свободни  работни  места,  изисквания  към

кандидатите  за  заемане  на  свободните  работни  места,  изисквания

към  наетия  персонал)  ще  се  анализира  привлекателността  на

професиите  в  четирите  пилотни  сектора.  Осъществяването  на  тази

конкретна  задача  предполага на  база анализ на  идентифицираните

длъжности и  необходимите за  тях  професии,  да  се установи за  кои

длъжности има свърхпредлагане и за кои длъжности има недостиг от

човешки ресурси. Съответно, този анализ да се транспонира от ниво

"длъжности" на ниво "професии" и в краий на сметка да се оцени за наий -

важните  за  извличането  на  конкурентни  предимства  професии  в

четирите  пилотни  сектора  до  каква  степен  са  привлекателни  за

потенциалните  кадри  и  респективно  -  кои  професии  в  четирите

пилотни сектор са наий -желани и притегателни за  работната сила и

кои професии се ползват със статут на ниско привлекателни;

o На тази основа, както и на база анализ на други подходящи

документални източници (условия на труда, заплащане за отделната

позиция и други специфични за компаниите от съответните браншове

изисквания) ще се направят конкретни изводи и констатации за това

какви  са  нагласите  на  потенциалните  кадри  спрямо  професиите  в

четирите пилотни сектора. Тази оценка ще се направи по две скали:

"позитивно/конструктивни  нагласи  -  негативно/деструктивни
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нагласи" и "наий -висока степен на привлекателност - наий -ниска степен

на привлекателност“;

o Ще се разработи Карта на професиите в четирите пилотни

сектора,  съдържаща основни количествени и качествени параметри,

оценки  за  тяхната  значимост  за  извличане  на  конкурентни

предимства и дефицит на кадри в средносрочен и дългосрочен план.

Картата  на  професиите  ще  отразява  всички  нива  на  информация,

събрани в изпълнението на предходните три задачи и ще бъде основа

за  провеждането  на  следващите  аналитико-изследователски

деий ности по проекта, като например ранжиране на 10-те наий -значими

за  всеки  от  четирите  сектора  професии  от  гл.т.  на  повишаване

конкурентоспособността  на  всеки  от  пилотните  сектори,

идентифициране  на  четирите  наий -значими  професии  за  всеки

пилотен сектор и т.н.;

o Ще  се  събере  подробна  информация  (мнения,  оценки,

представи  и  очаквания)  за  привлекателността  на  всяка  една  от

четирите основните професии в четирите пилотни за проекта бранша,

които са определени като приложно поле на проекта;

o Ще се изведат относителните тегла на изведените фактори

на  привлекателността  на  професиите  –  екзогенни  и  ендогенни  и

претеглянето им на основа на възприеманата важност по отношение

определяне на привлекателността на професиите;

o Ще се оценят нагласите на потенциалните кадри за тези

професии;

o Ще  се  направи  обективна  оценка  на  сравнителната  (в

сравнителен  план  със  сходни  направления  за  реализация)  и

абсолютната  (в  сравнителен  план  с  всички  алтернативи  за

професионална реализация) привлекателност на професиите;
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o Ще се генерират идеи за политики и мерки за повишаване

привлекателността  на  професиите  в  четирите  пилотни  за  проекта

браншове.
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