




Психологическият анализ предполага личностен
подход, системен подход, холистичен подход
Проблемът за механизмите на действието на
ценностите или ценностната система като цяло е
един от най-дискусионните, най-изследваните и
едновременно най-неизяснените в социалните науки.
Декомпозиран, този проблем съдържа в себе си
въпросите
за
отношението
между
ценности,
потребности, интереси, нагласи и самооценката на
индивида, за обстоятелствата, при които ценностите
стават непосредствен подбудител и мотив за
действие,
за
причините
и
механизмите
за
устойчивостта и динамиката на ценностите и
ценностната система.
Стереотипите са
предварително формирана от
човека мислена оценка на нещо, която може да се
отрази в съответното стереотипно поведение.

1.

Знание за себе си


математически способности;



технически способности;



лингвистични способности;



емоционален интелект;



природни науки;



изкуство;

спорт – да се подредят от 1 до 7 като 1 е най-важната, характерна
за човека способност.


2. Знание за желанията си
3. Знания за ценностите си
4.Знание за околната среда
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1. На първо място ценностите се приемат като верификация на
обществения идеал, като изградена в общественото съзнание
представа за необходимото в различните сфери от обществения
живот. Тези ценности могат да бъдат както общочовешки (напр.
истина, красота, справедливост), така и конкретно-исторически
(напр. патриархат, равенство, демокрация).
2. На второ място ценностите се дефинират като обективно
въплъщение на резултатите от обществената и духовна култура,
които са предметен израз на обществените ценностни идеали
(етически, политически, правови, трудови и др.).
3. На трето място социалните ценности се пречупват през
индивидуалното съзнание и са част от психологическата
структура на личността под формата на личностни ценности,
които са източник на индивидуалната мотивация за поведение.





Като правило ценностите на личността са в голяма степен
осъзнати и се отразяват в съзнанието под формата на
ценностни ориентации и служат като социален регулатор на
взаимоотношенията между хората и индивидуалното
поведение.
Ценностите са подредени в йерархична структура, наричана
най-често ценностна система. Ценностната система изпълнява
мощни регулативни функции в поведението на човека – в
ситуации, налагащи избор, при поставянето на цели, при
разрешаването на конфликти, при заемането на позиция по
отношение на някаква идея или спрямо другите хора.
„Следователно ценностите служат като критерии, които
насочват съжденията, оценките, нагласите, изборите и въобще
цялостното поведение на човека”







В структурен аспект ценностите са изградени от 3 компонента когнитивен, афективен и поведенчески. Този извод е направен
по аналогия със структурата на социалните нагласи.
Подобно е разграничението, предложено от М.Рокич, който,
отъждествявайки ценностите и убежденията, разграничава 3
вида ценности – дескриптивни или екзистенциални, които
могат да бъдат истинни или неистинни; оценъчни, в които
обектът на оценката се 50
окачествява като добър или лош и предписващи, според които
определени цели или средства на дейността се считат за
желателни или нежелателни. Според него, именно като
убеждения, ценностите притежават тези три компонента, в
смисъл, че действат на когнитивно, афективно и поведенческо
ниво [Rokeach,1951].







Според Рокич, да се каже, че когато за индивида нещо е ценно,
означава, че той знае „правилния” начин на поведение и
„правилната” цел, за която да се бори. Не подлежи на съмнение
фактът,че при интериоризирането на груповите и културни
норми и стандарти, паралелно се възприемат и елементите на
организационното
поведение,
респективно
и
на
професионалната идентичност.
Съществуват т.нар. примитивни убеждения, при които
личността демонстрира ригидно поведение, основано
единствено на собствените й убеждения.
Те образуват най-вътрешното ядро от системата на
убежденията и имат аксиоматичен характер. Всякакви
външни промени, дори и положителни, които са наложени
отвън, са невъзможни.
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В съответствие и получените и анализирани данни авторите
правят следните изводи, относно ценностната система на
съвременния българин:
1. Сред най-разпространените ценности, осмислящи живота на
българина днес, са традиционните за него – семейството и
децата. След 54
това са приятелите, любовта, свободата, материалното
благополучие, спокойствието и сигурността.
По отношение на личностните качества също се наблюдава
приемственост на традиционните добродетели – честност,
трудолюбие, отговорност и доброта. Появяват се и нови
ценности – достойнство, професионализъм, независимост.
Съчетанието е комбинация от елементи от етиката на
християнството и моралния кодекс на новото време.







По отношение на личностните качества също се наблюдава
приемственост на традиционните добродетели – честност,
трудолюбие, отговорност и доброта. Появяват се и нови
ценности – достойнство, професионализъм, независимост.
Съчетанието е комбинация от елементи от етиката на
християнството и моралния кодекс на новото време.
До голяма степен социалните и индивидуалните ценности на
българина съвпадат, както в частния си живот, той има
ориентация към сигурност, спокойствие, привързаност към
идеологията на силната социална държава.
Доминиращите трудови ценности са свързани с парите,
сигурността, спокойствието и удобството. Съществува
известна липса на творческо отношение към работата. От
работата се иска да е доходоносна и да е свързана с приемливо
социално обкръжение.








2. Разкриха се две важни особености на съвременния
българин. Първо, ценностната му система не е
хомогенна, тя е неконсистентна и противоречива.
Светът се възприема и оценява едновременно като
аморален като в същото време индивидуалният живот
не е обезсмислен.
Второ, отношението между индивида и социума не се
изживява като конфликтно в трагичен план и не е
основание за усещане на екзистенциална празнота.
Оптимистичното светоусещане доминира, независимо от
негативните познавателни представи за света.
Успехът в живота се възприема като следствие от
положени лични усилия. В света, независимо от всичко,
има място за морални действия.





3. Резултатите показват, че човешкото съзнание и
съществуване е поставено в постоянно състояние на
външна или вътрешна принуда, определена като
съществуване в несвобода. Свободата като ценност
остава като желано, но непостижимо състояние на
духа.
4. Все още личната свобода не е първостепенна
ценност за много българи, не е универсална ценност
за българския народ. Българинът приема, дори
настоява, за ограничаване на личната свобода от
държавата. Тази нагласа е характерна и
деклариращите висока привързаност към свободата.







- Българинът е ценностно индиферентен към явления,
засягащи отделни, малобройни социални групи –
малцинствата, икономическите емигранти,
интелектуалците и т.н. Тази нагласа може да се
характеризира като социално безразличие, основаващо се
на партикуларистичен стил на мислене или манталитет.
- Общественото мнение проявява по-голяма толерантност
в сферата на сексуалните отношения. Тук се допуска
голяма лична свобода, независимо че по този начин се
влиза в противоречие с основната декларирана ценност –
семейството…
- В най-голяма степен общественото мнение осъжда
действия и явления, засягащи посегателството върху
здравето, живота и собствеността на личността.









- Групите, които в най-малка степен са склонни да заемат позицията на
съдник, са учащите и либерално ориентираните.
- По-ригористични са жените, по-възрастните и либерално ориентираните, понискообразованите, егалитаристите.
- Жителите на столицата и големите градове са с по-изявена ценностна
ориентация към принципа: „Живей, както искаш, и не пречи на другите да
живеят, както искат”. Жителите на селото и малкия град са носители
предимно на патриархалния морал.
- Животът вкъщи е най-важна опора в битието на българина и заедно с
общата култура и образованието е най-силен фактор за повишаване на
удовлетвореността от живота като цяло. Тежкото материално и
финансово положение, заедно с безработицата, не са достатъчно силни
фактори, способни да разрушат необратимо личностната увереност и
виталност [



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

