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Съдържание 

 

Предговор 

Сравнение между Италия, Испания, Франция и България според четиримерния модел на Хофстеде  за 

националната култура 

Основни понятия при междукултурното изследване и главни стъпки на процеса на превод.  

Въвеждане на адаптирания модел на „Отново н@ работа“: значението на контекстния анализ 

(Протокол „Отново н@ работа“, етап 1.1).  

 

Предговор 

Основната цел на тези насоки е да се постигне максимален ефект на мерките, които ще се планират и 

проведат във Франция, Испания и България, следвайки модела „Отново н@ работа“, който се оказва 

ефективен в италианския културен социум. Съществуват много фактори, които могат да повлияят – 

както положително, така и отрицателно – върху ефективността на мерките, базирани на модела 

„Отново н@ работа“. Наричаме тези фактори „модератори“ на отношенията между протокола на 

„Отново н@ работа“ и неговата ефективност на място. Някои модератори са просто извън нашия 

контрол и следователно трябва да се вземат като дадени. Като пример може да се посочи броят на 

обявените работни места на пазара на труда за даден период от време, който посочва горната граница 

на броя хора, които могат да се завърнат към активна заетост в същия период. Очевидно 

ефективността на мерките, базирани на модела „Отново н@ работа“ зависи силно от тези 

ограничения. Много от модераторите са относително стабилни и би трябвало да се ползват за 

адаптиране на мерките с оглед постигане на максимална ефективност. Голяма част от тези 

„входящи“ аспекти са свързани със социално-икономическия контекст, в който се провеждат мерките 

и съдържат ценна информация, според която мерките на „Отново н@ работа“ трябва да се 

модифицират. Други модериращи фактори са свързани с ползвателите. Например една или повече от 

особеностите, които най-често се свързват с ефективността на мерките на „Отново н@ работа“ в 

Италия каквато е потребността на обучаемите от активиране на мотивацията, оптимизма и надеждата, 

е възможно да няма подобно влияние върху ефективноста на модела или дори може да не 

представлява ключов фактор в мерките. Различните групи потребители може да имат различни 

потребности и способността на мерките да удовлетворят тези потребности е един от главните 

показатели за тяхната ефективност. Като пример може да се посочи, че стратегиите за мотивиране 
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и насърчаване, които са толкова полезни в Италия,  биха могли да бъдат напълно безполезни за друга 

група ползватели, за които пък техническото обучение е първата и най-важна пречка пред 

реинтегрирането им  към активна заетост. Следователно за да се постигне максимален ефект от 

мерките на модела за кариерно подпомагане „Отново н@ работа“, е от съществено значение да се 

проведе ситуиран и изчерпателен контекстен анализ и анализ на потребностите от обучение. Що 

се отнася до последния, мерките за кариерно подпомагане от Отново н@ работа трябва да се 

модифицират спрямо крайните ползватели. За да се отговори на нуждите им така, че да могат да се 

върнат към активна заетост, е много важно да има информация за техните умения, ценности, 

интереси и (също така) личностни качества. Затова е съществено да се извършат валидни оценки на 

тези индивидуални характеристики. Ползваните в Италия инструменти са в приложенията на 

протокола на модела „Отново н@ работа“ и могат да се ползват като първоначална идея. Предишни 

местни (или „присъщи“) инструменти могат да се ползват, ако специалистите по професионално 

обучение сметнат, че те са по-добри от първоначалните инструменти, защото основната цел на 

адаптацията е да се постигне максимална ефективност отколкото да се сравняват различните 

страни.  

Все пак, може да съществува (основателно) безпокойство, че междукултурното адаптиране както на 

оценъчни и обучителни дейности може да доведе до понижаване на ефективността на модела 

„Отново н@ работа“. Следователно тези насоки трябва да се ползват за намаляване 

наотрицателното влияние, което процесите по превеждане и адаптиране на модела „Отново н@ 

работа“ могат да имат върху ефективността на мерките, базирани на модела „Отново н@ 

работа“.  В процеса на адаптиране нуждата да се установи удачността на обучителните дейности 

и оценъчните инструменти в контекста на приемащата култура е от най-висок приоритет. 

Нуждата за сравняване на обучителните и оценъчни мерки между различните култури е с по-нисък 

приоритет ( но е все пак желателна).  

 

Италия, Испания, Франция и България сравнени според четиримерния модел за националната 

култура на Хофстеде  

Подчертаването на културните различия между Италия, страната в която е разработен моделът 

„Отново н@ работа“, и трите „приемащи“ култури може да помогне за съсредоточаването върху 

междукултурната перспектива, която ще е полезна при разбирането и предусещането как и кога могат 

да се появят междукултурни несъответствия, които да опосредстват обобщаването на знанията, 

позлвани при планирането на мерките за кариерно подпомагане. С тази цел Хофстеде (1980, 

Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010; Minkov & Hofstede, 2012) осигурява известната нормативна рамка 

на културните измерения, които отличават различните граждани на различните държави по 

отношение на поведението им вкъяи и на работа. Това сравнение е полезно, тъй като Италия, 

Испания, франция и България могат д се окажат по-близки в културен аспект отколкото наистина са.  

Например (виж Фигура 1) Италия отчита 50 на скалата за Отдалеченост от властта, което се 

определя като „степента до която по-незначителните членове на институции и организации в една 

страна очакват и приемат, че властта е разпределена неравномерно” (Hofstede et al. 2010). 

Следователно в Италия йерархията и неравенството сред хората (по отношение на богатство, власт, 
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стаус, придобивки...) са относително приемливи. Испания е малко по-нагоре (57) в скалата за 

отдалеченост от властта. Най-голямата разлика може да се види между Италия и Франция(68)  и 

България(70), където неравномерното разпределение на властта и придобивките е оправдано и 

смятано за приемливо. В държави с ниска отдалеченост от властта, индустриалната демокрация е 

потребност и работниците смятат, че би трябвало да участват повече в решенията, взимани от 

мениджмънта. В тези страни автономността и „активността“ са по-важни. В общества с висока 

отдалеченост от властта работниците очакват да им бъде казано какво да правят от благосклонен и 

автократен лидер. В сравнение с Италия и Испания, които са около средата, Франция и България са 

по-близо до горния край на континуума.  

Скалата за Индивидуализъм/Колективизъм обичайно подчертава огромните разлики между източните 

и западните държави като последните са по-индивидуалистични. Скалата измерва степента на 

зависимост, която обществото поддържа между членовете си (Hofstede et al., 2010). При 

индивидуалистичните общества хората трябва да се грижат за себе си и семействата си. При 

колективните общества групата е по-важна от индивида, а членовете на групата се защитават един 

друг срещу лоянлност. Четирите страни, включени в този анализ, показват умерени различия. Италия 

е най-индивидуалистичната страна, а Франция е малко по-надолу в класацията. И двете държави 

акцентират на индивида. Испания е в средата, а България е съсредоточена много повече върху 

измерението „ние“. В Испания и най-вече в България (последната е най-колективното общество от 

четирите) лоялността и ангажираността към „вътрешната група“ ( било то семейство, група 

колеги или работната организация) са по-важни и ценени. В колективните общества на работното 

място се цени повече сътрудничеството, а не конкурирането. Следователно значимостта на 

обучението за екипни умения е по-висока в тези страни (особено в България) отколкото в Италия. 

Освен това груповото професионално обучение може да бъде по-ефективно от това в  Италия, защото 

хората могат да се сплотяват по-лесно и групата може да се развие бързо до по-зрелия етап на 

„представяне“ в груповото развитие. (Tuckman, 1965).  

Третото измерение на модела на Хофстеде за националната култура е Мъжественост/Женственост. 

Висок резултат в тази скала има Мъжествеността и посочва, че хората се ръководят от потребността 

за постижение, конкурентност и успех. Да си най-добрият в областта си е много важно в Италия, 

чийто резултат достига 70 по този показател. Резултатът на другите нации, участващи в това 

сравнение  е малко под средния окло 40. Това измерение е важно за разбирането на основните 

двигатели на мотивацията. В психологически аспект потребността от постижение (да си най-добрият, 

да се докажеш като по-добър, да демонстрираш компетентност) е мотивираща в Италия докато 

нуждата за компетенции и обучение (т.е. целево ориентирано учене) е по-важна в другите три страни. 

При тези нации не е толкова важно да доказваш на другите, че си прав или да демонстрираш, че си 

по-добър в определена област. Вместо това хората могат да имат потребност да овладеят проблема и 

вероятно да се опитат да докажат на себе си (не на другите), че могат ефективно да се справят със 

задачите си. В Женствените страни да харесваш работата си е по-важно отколкото да си добър в нея. 

Женствените страни се концентрират върху „работа, за да живееш“ и мениджърите им приемат 

участническия стил, в който е важен консенсусът. В Испания, Франция и България (женствени 

страни) хората ценят равенството, солидарността и качеството на живота им на работа. 

Конфликтите се разрешават чрез компромис и преговори. Съвсем противоположно, в Италия, най-

често срещаният вид  преговори е доминирането, конкурирането и авторитета. В женствените 
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общества се ценят придобивки като свободно време и гъвкавост. Акцентът е върху благополучието, а  

статутът не се показва. Затова е уместно да се предположи, че в Испания, Франция и България 

благоденствието на индивида и на организацията се цени повече от безработнте отколкото в 

Италия, където самоутвърждаването е основната движеща сила. Това е важно за момента, в който 

според мерките, базирани на модела „Отново н@ работа“, ще трябва да се избират организации, 

които да се предлагат на безработните.    

Фиг. 1 Италия, Испания, Франция и България, сравнени според четиримерния модел за националната 

култура на Хофстеде.  

 

 

Избягване на неопределеността е четвъртото измерение в този анализ. Определя се като степента, до 

която членовете на определена култура се чувстват заплашени от двусмислени или непознати 

ситуации и са създали вярвания и институции, които се опитват да ги избегнат (Hofstede et al., 2010). 

Страни с висока степен на избягване на неопределеността се стремят да контролират бъдещето и са 

загрижени за двусмислените ситуации. Всички включени в това сравнение страни имат високи 

резултати по тази скала, което означава, че на културно ниво те биха желали да избегнат 

неопределеността, да уважават различните убеждения и поведения и да са непримирими към 

необчайно поведение или личности. Прецизността и точността са нормата, а иновативността/ 

творчеството могат да се потиснат поне в ежедневието. Сигурността е изключително важен стимул и 
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се цени много. Във всички страни, участващи в сравнението хората работят много, за да добият 

сигурност и контрол над бъдещето си.   

 

Основни понятия при междукултурното изследване и главни стъпки на процеса на превод. 

При междукултурното изследване  обичайно целта е да се сравнят различните страни по отношение 

на определен конструктивен елемент ( например общи познания, интелигентност, характер ...). 

Когато изследователите открият разликa в мерките, които са събрали посредством техните 

инструменти (например тестове на познанията, тестове за интелигентност или личностни качества), 

те трябва да са сигурни, че тази разлика може да се интерпретира като разлика в основния 

конструктивен елемент (например общи познания) отколкото като измервателен артефакт т.е. 

разлика, която може да се обясни изцяло или частично чрез инструментите, които са ползвани за 

събиране на данните.  „Шумът“, който измервателните инструменти добавят към оценката, 

извършена от практикантите или изследователите, се нарича методна вариантност т.е. вариантност, 

която идва от метода, използван за измерване на обекта на изследването. Когато се сравняват 

различни групи се приема, че методната вариантност е еднаква сред всички групи. Иначе разликите 

между групите могат да се тълкуват неправилно като разлики в изследвания конструктивен елемент 

отколкото прост методен артефакт. При междукултурното изследване терминът пристрастен се 

ползва, за да се посочат нарушенията при интерпретирането на резултатите. Един пример ще изясни 

тази точка. Ван де Вайвер и Портинга (2005) докладва, че в изследване на европейските ценности, 

резултатите на испанците за определен елемент, измерващ лоялността, се различават от общия модел 

на резултатите за страната. При по-внимателен анализ се оказва, че за разлика от другите езици на 

испански използваната дума е имала нюанс на сексуална лоялност (използвана е  „fidelidad” вместо 

„lealtad”). Този пример показва защо е препоръчително да се ползват няколко преводачи и да се иска 

от тях да постигнат съгласие за окончателната версия. Тази грешка може и да е била открита от 

преводачите, които познават и двете страни и са запознати с набелязаните цели на дискутирания 

въпрос. Също така практиката да се извършва прав и обратен превод е полезна и може да установи 

ефективно такива грешки. Зад семантиката  (този термин добре ли се превежда обратно по същия 

начин?) много внимание трябва да се обърне върху разбираемост, четяемост и стил.  

Но пристрастност може да се появи и при точни преводи. Ако трябва да измервате общи познания 

във Франция и в Италия други страни и ползвате въпрос „От какво се прави калвадос?“, сигурно ще 

получите много правилни отговори от французите и по-малко от италианците, които не знаят, че се 

прави от ябълки. Как да се тълкува този резултат? Ще бъде много погрешно да се тълкува този 

резултат като показател, че французите имат по-добри познания от италианците, (което може и да е 

вярно, но ни е необходимо по-добро доказателство). „Шумът“, който е в резултат на превода, (а не на 

адаптирането) на въпроса е поради факта, че калвадос е типичен за Франция, а е пазарна ниша в 

Италия и следователно е по-малко познат в  последната нация отколкото в първата. Този принцип 

илюстрира защо типичната процедура по прав и обратен превод може да не се окаже ефективна (но 

все още е полезна и трябва да се ползва). Въпросът „От какво се прави калвадос?“ е много лесен за 

превеждане и може да се преведе в права и обратна посока и в двата езика без грешка (през очите на 

опитен преводач).  Важен принцип, който трябва да се следва при адаптацията е, че „Ефектите на 

културните и лингвистични разлики, които не са от значение към предвидените употреби на 



 

     

„ОТНОВО Н@ РАБОТА“: СТРАТЕГИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА КАРИЕРНО ПОДПОМАГАНЕ 

2012-1-IT1-LEO05-02621 
 

 6 

 

 

тетсовете в заинтересованите среди трябва да бъдат минимизирани“ (Hambleton, 2001). 

Следователно преводачите трябва да могат да определят източниците на метода за 

пристарстност. Също така, преводачите трябва да имат познания за предмета на превода. Освен 

това е полезно да имат опит с психологически тестове, мотивация на обучаемите, ефекта от 

бързината и т.н. Всеки път, когато има съмнение, че адаптирният въпрос или изречение или стимул 

не се разбира еднозначно и в двата езика, количеството на съвпадение, измерено в конструктивния 

елемент трябва да се оцени следвременно (т.е. след събиране на данните) чрез изследване на 

конструктивната валидност. Тези изследвания трябва да се извършват от експерти по междукултурна 

адаптация.  

Съществуват два варианта за превода на обучителните и оценъчни инструменти. Първият се нарича 

„приложение“ и е полезен, когато езиково удачен превод е и удачен на психологическо ниво. 

Приложението изискава само добър буквален превод. И все пак, преводачите (или отговарящият за 

тях) трябва да могат да разбират кога това не е възможно и вариантът „адаптиране“ ще е за 

предпочитане.  В примера с калвадоса преводачут е трябвало да забележи, че обектът около който е 

формиран въпросът е различно познат в двете култури. На този етап думата ще е преведена невярно, 

за да се запази до възможно най-голяма степен първоначалната функция на въпроса. Например да се 

попитат италианците „От какво е направена ракията „Грапа“? би било подходящ вариант. Очевидно в 

случая въпросът се базира на междукултурно сравнение и еквивалентността му трябва да се установи 

следвременно.  

Следните стъки са адаптирани от Хамбълтън и Патсула (1999) специално за трансфера на модела 

„Отново н@ работа“: 

1. Осигуряване на конструктивна еднаквост между езика и заинтересованите културни групи 

Например терминът „компетентност“ едно и също ли означава и в двете страни?  

2. Вземане на решение дали да се внесат предложените материали, да се ползват „родни“ 

материали или да се разработят нови материали. 

3. Избиране на квалифицирани преводачи.  

4. Превод и/или адаптиране на материала като се избира прилагане и адаптиране.  

5. Преглеждане на адаптираната версия и извършване на необходимите промени. 

6. Провеждане на малък опитен тест на адаптираната версия. 

7. Провеждане на по-амбициозен практически тест  

След превеждането на модела „Отново н@ работа“ и адаптирането му във въвеждащата страна 

гъвкавостта му трябва да се ползва, за да се настрои всяка мярка. Най-важното в този процес е 

контекстният анализ, от чиито общи и специфични цели ще се разработят, разположат и оценят в 

края на приложението на модела.   

 

Въвеждане на адаптирания модел на „Отново н@ работа“:  
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значението на контектсния анализ (протокол на „Отново н@ работа, етап 1.1) 

 

Протколът на „Отново н@ работа“ е базиран на принципа за обслужване планиране-извършване-

проверка-действие (Deming, 1986). В етапа на планиране първата дейност е контекстния анализ, 

според който специалистите по проекта трябва да определят географския обхват, който е обект на 

дейностите и да съберат и анализират данни за 1) икономическата система (брутен регионален 

продукт, търговия, производство, капиталова база), 2) социални и демографски системи, 

включително; 3) пазар на труда и политики по социално осигуряване, включващи обществени и 

частни институции на пазара на труда, трудови стандарти, помощи за безработни, 

преквалификационни услуги, обучителни схеми, основни умения, образователно ниво и специални 

компетенции. Първоначалната дефиниция на изследвания географския обхват трябва да вклюва 

ккато от къде идват безработните, така и къде те биха могли да се включат успешно към активна 

заетост. Например, ако в един регион се появи голямо свиване, работниците могат все пак да 

намерят добри подходящи позиции, открити в друг развиващ се регион. След това трябва да се 

съберат и анализират данни за местната икономическа и продуктивна система. Обект на този 

анализ са производствените вериги, индустриалните клъстъри, брой и големина на фирмите, брутен 

регионален продукт и ръст на развитие и  браншови зависимости. Индустриалните клъсръри (или 

местните индустриални производствени системи) са географски затворени и взаимозависими фирми 

и индустрии, които се характеризират от отношенията доставчик-клиент, споделена технология и 

ноу-хау и споделена трудова банка и институции. Примери са производствата  на фармацевтични и 

медицински продукти или производство на зехтин. Браншовите зависимости представят степента, до 

която обстоятелствата – настоящите решения -  са зависими от решения, взети в миналото дори и 

миналите обстоятелства може вече да не са актуални. Отнася се до ограниченията, наложени от 

производствената история на региона или държавата.  

Първоначалният анализ трябва да осигури подробна количествена картина на социалните и 

демографски характеристики на хората, живеещи в географския район, сравнени с тези на 

безработните хора. И на края извършване на подробен анализ на пазара на труда и на социалните 

политики. Основни интересни аспекти в този етап са степента на безработица (т.е. процентът на 

трудовата сила от безработни за повече от три месеца, процентът на безработни, търсещи работа, 

процентът безработни, спрели да търсят работа – т.е. обезсърчени работници, процент безработни без 

умения да търсят работа – т.е. маргинални работници, …). В анализа на пазара на труда и на 

социалните политики особено внимание трябва да се обърне на точното описание на помощите за 

безработни (или компенсации), мрежите от обществени и частни институции като служби по 

заетостта, органи за професионално обучение и/или специалисти по трудови борси, действащи в 

географския обхват и на регионалното, национално или европейско законодателство в областта на 

трудовата заетост. Освен това анализът на пазара на труда трябва да подчертае прогнозите на 

търсенето на пазара по отношение на определени професионални профили (например „уеб дизайнер“, 

„оперативен счетоводител“, „закупчик“). И на края трябва да се направи списък с финансиращи 

агенции, за да се подпомогнат фондовете преди и по време на изпълнението на мерките.  
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