КЬМ ВЪПРОСА ЗА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ
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Учителската професия е една от вечните човешки професии. Без нея е немислимо
съвременното общество. От качеството на учителския труд до голяма степен зависи
ефективността на всички социални структури, тъй като учителят е особено важен мост
между поколенията, а и вътре в едно темпорално измерение.
Отношението на учителя към учителската професия е основен личностен параметър,
които определя качеството на учителския труд. На изследването на този проблем и в
социологичен план (учителската професия в очите на обществото) и в психологичен план
(учителската професия а очите на учителите) са посветени множество публикации.
Доминира становището, че тя с загубила от своята престижност в обществен план поради
това, че е традиционна и поради всеобщата интелектуализация на труда и овързаното с нея
по-високо средно образователно ниво. В личностен план нещата са подобни удовлетвореността от професията е сравнително ниска [9,125]. Ниският професионален
статус е главният фактор, водещ до бягство от профе сията [1; 6; 12,228-230]. Към него може
да бъдат прибавени неблагоприятните условия на живот (реална работна седмица над 50
часа, общо трудово натоварваше повече от 70 часа) [8,42,94,101], ежедневната нощна работа
и малкото свободно врене - около 70% от това на другите професии [3,4, 5,8,102], високата
заболеваемост (обща и професионална) [2; 10; 7], нарушената социална, възрастова и полова
структура на професията, някои личностни особености на учителя, които затрудня ват
общуването с колегите – „school-teacher stereotype”(У.Уалер) [13,49]
Настоящото изследване има за цел да разкрие някои особености на отношението на
учителите към професията. Методически то беше реализир ано чрез спецнално създаден
въпросник (Виж приложението), включващ 33 твърдения, представляващи отговори на
въпроса "Какво Ви привлича в учителската професия?" Изследваните лица изразяваха
отношението си към всеки от айтемите по 5 степенна скала, като оценка 1 означава невярно,
а оценка 5 - вярно. Извадката включва 545 учители от Шумен и Шуменска община и в
количествено и качествено отношение (контролни фактори пол, образование, населено
място) е представителна за България. Изследването беше проведено през 1987/88 г.
Резултатите от изследването са следните:
Айтем стойност
01
4,81
02
2,00
03
1,46
04
2,27
05
2,73
06
3,52
07
2,96
08
2,75
09
4,22

Айтем
10
11
12
13
14
15
16
17
18

стойност
3,02
2,98
2,50
3,09
3,57
2,98
2,59
1,79
2,72

Айтем
19
20
21
22
23
24
25
26
27

стойност
2,56
3,17
3,96
2,39
4,73
3,69
2,69
2,07
2,50

Айтем
28
29
30
31
32
33

стойност
4,43
1,89
3,89
3,20
2,32
3,06

СРЕДНО

2,98

При анализа на най-привлекателните страни на професията бяха отделени два
комплекса – комплекс А: професията е благородна, разнообразна, творческа и високо
интелектуална (А:1,24,28,6) и Комплекс Б: професията дава възможност да се об щува
непрекъснато с младите, да се даде частица от себе си, да се участва в подготовката и м за
живота - любов към децата и училището (5,9,14,21,23,30), които се намират в равновесие
помежду си по степента на изразеност в из следваните (А=4,11; Б=4,07).
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Основните източници на напрежение и на отрицателно отношение към професията
са несправедливото стимулиране на труда - материално и морално, високото нервно
напрежение, неблагоприятните трудови условия - шум, прах, и особено нестабилността на
учебните планове и програми, кампанийността, реформоманията.
Върху отношението на учителите към професията влизат някои соцrалнодемографски фактори. Тук ще представим обобщено най-характерните особености на
типовете учители, диференцирани по тези показатели.
Първият фактор, чието влияние регистрирахме, това е полът. Данните сочат
статистически значима разлика между показателите на жените и мъжете, или учителската
професия е по-привлекателна за жените (статистическата значимост на разликите тук и понататък беше доказана чрез знаково-ранговия критерий на Уилкоксън) [11,100-102].
Това, което превлича към учителската професия и мъжете,и жените в общи линии
съвпада с посоченото за учителя въобще. Разликата между тях е в значително по -силно
изразеният у учителките комплекс Б (при мъжете: А=4,12; Б=4,13; при жените: А=4,02;
Б=4,40), както и гледането на учителската професия като на възможност за лична изява,
което е значително по-слабо изразено при мъжете.
Източниците на напреже ние в отношението към професията съвпадат в двата пола
и също вече бяха посочени. Характерно за мъжете, обаче е, че са значително по-недоволни
от материалното стимулираше на труда. Те са силно критични и към моралния облик на
учителството, не ги удовлетворява п фактът, че болшинството им колеги са жени, както н
несвойствените задължения, които се налага да изпълняват.
Върху отношението към учителската професия влияе и образованието на учителите.
Най-удовлетворени от нея са учителите със средно педагогическо образование, а на йнеудовлетворени тези със средно общо и висше образование. Полувисшистите заемат
промеждутъчно положение. Разликата между учителите със средно пед. образование и
останалите е статистически значима.Удовлетворе ността в случая е в пряка корелация с
възможностите за професионална реализация в други сфери, които са различни при
учителите с различно о бразование.
Някои характерни моменти:
Силно привлекателни за получилите специално педагогическо образование
(СП,ПВ,В) са тези страни на професията, които означихме с комплекс Б (А=4,14; Б=4,35).
Това показва, че в учебните заведения където е получено образованието е формирано и
специфично ценностно отношение към обектите на педаго гически труд. Силно влияе и
професионалният подбор.
Твърде интересно е положението на учителите със средно общо образоваше
(нередовни). Те харесват в професията някои аспекти от нравствен характер възможността да преуспееш без връзки, липсата на завист и ходатайства, високото
уважение, на което се радват - все неща, които се отричат от останалите учители.
Вероятно това се дължи на случайното им попадане в професията и оттам слабата
критичност към колегите.
Учителите с по-високо образование - ПВ и В харесват в професията
разнообразието, творчеството (комплекс А), а среднистите - възможността да се занимават
активно с обществена дейност.
Непривлекателните страни на професията според получилите професионално
образование и особено по-високо (ПВ и В), това са ниското и несправедливо заплащане на
труда и нервното напрежение, както и некомпетентността на ръководителите им.
Общо най-неудовлетворени от професията са вис шистите - индексите на
удовлетвореност са ниски, а и най-много страни на професията се отхвърлят като
привлекателни,
Третият фактор, чието влияние изследвахме, е степента на учебното заведение, в
която работи учителят. Статистически значими разлики между учителите от началния,
средния и горен курс не регистрирахме.
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Върху удовлетвореността от пр офесията силно влияе възрастта на учителите, като
разликата между тези над 45 г. и останалите е статистически значима.

С нарастването на възрастта след 45 г. удов летвореността непрекъснато расте, но в
твърде ниски общи граници.
Някои особености:
С течение на времето след 35 г. става преоценка на привлекателността на
професията. Вместо факторите от нравствен характер - възможността да преуспее ш без
връзки, възможността за обществена реализация, любовта към училището, общественото
признание, па преден план излиза комплекс Б и в по-малка степен изразен комплекс А,
като с годините относителните им тегла се сближават:
35-45 г. 46-55 г. над 55 г.
А 3,98
4,12
3,91
Б 4,51
4,40
3.98
Същата тенденция се забелязва я по отношение на най-непривлекателните страни.
Вместо неудовлетворение от някои недостатъци на образователната система - нестабилни
планове и програми, управленчески решения, които нямат пряка връзка с професията, се
стига до неудовлетвореност от заплащането на труда и от нравствения облик на
учителството. Кризата е най-силна около 45-тата година, тогава и неудовлетворението в
тотално - напрежение, несвойствени задължения,малко свободно време и т.н. След това и
едното и другото преминават на заден план, като след 55 г. възраст източник на
недоволство е само нервното напрежение.
Подобен характер има и влиянието на трудовия стаж на учителите вър ху
привлекателността на професията: с възрастта тя расте, като най-силна е за учителите със
стаж над 25 г. Разликата между тях и останалите е статистически значима:

По-интересните особености на динамиката на привлекателността са:
Специфично за учителите с малък стаж - до 15 г. , е преобладава-нето на
неудовлетвореността от професията и особено от компетентността на ръководните кадри,
малкото свободно време, обществените ангажименти. При тях се забелязва и поставянето
на първо място по привлекателност на високото ниво на интелектуализация на труда. По3

късно тази особеност на професията отстъпва на заден план, заменена от комплекс Б,
който силно доминира след 15 г. – А=4,07; Б=4,43.
С годините намаляват н тези особености на професията, които са източник на
недоволство. Най-силен е този процес след 25 г., когато остава само ниското заплащане на
труда, а с всичко останало като че ли учителят свиква.
Изследването доказа и влиянието на социалния произход на учи-телите върху
привлекателността на професията. Най-привлекателна е тя за учителите от селски
произход, като разликата между тях и останалите е статистически значима.
Някои характерни моменти:
Учителите, произхождащи от семейства на ра ботници, селяни и служители са
удовлетворени от едни и същи страни на професията, разликите между тях са в
източниците на недоволство. Те са много малко при учителите със селски произход само несправедливото запл ащане на труда и много повече у останалите. Учителите със
работнически произход са недоволни освен от това и от напрежението, шума, нравствения
облик на учителството, неустановените програми и учебни планове, несвойствените
задължения; а учителите от семейства на служещи още и от връзките, ходатайствата с
конто се сблъскват ежеднев но.
Най-малко доволни от професията си и с най-много и разнообразни източници за
това са учителите, произхождащи от учителски семейства.
Учителите от семейства на работници са привлечени в професията пай-много от
комплекс А, а тези от семейства на селяни - от комплекс Б.
На основата на получените резултати може да бъдат описани чертите на два типа
учители: силно удовлетворен (У) и неудовлетворен (НУ) от професията си.
УЧИТЕЛЯТ ОТ ТИП У е жена със средно педагогическо или полуви сше
образование, на възраст над 45 г., с трудов стаж над 25 г. и със селски произход.
УЧИТЕЛЯТ ОТ ТИП НУ с мъж с висше образова ние, на възраст до 45 г., със стаж
до 25 г., произхождащ от семейство па учители или служители.
По-долу даваме стойностите на отделните айтеми за двата типа учители:
айтем
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
СРЕДНО

У
4,74
1,77
1,76
2,69
2,98
3,41
2,93
2,66
4,52
3,48
2,57
3,09

НУ
4,66
1,48
1,19
2.14
2,41
3,47
2,97
2,66
4,07
2,84
2,68
2,81

айтем
12
13
14
15
16
17
18
18
20
21
22

У
2,47
3,62
4,20
2,71
2,86
2,13
2,16
2,16
2,96
4,30
2,67

НУ айтем У НУ
2,50 23 4,67 4,40
3,00 24 3,83 3,73
3,44 25 3,00 2,73
2,75 26 1,82 1,93
2,52 27 2,34 2,66
1,66 28 4,48 4 22
2,47 29 2,20 1,78
2,39 30 4,24 3,59
2,75 31 3,17 3,08
3,65 32 2,67 2,03
2,07 33 3,06 2,96

Обобщено, при учителите от тип У сред привлекателните черти на учителската
професия доминират тези, свързани с комплекс Б, докато при учителите от тип НУ
преобладава комплекс А:
У НУ
А 4,11 4,02
Б 4,39 3,83
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Основно, разликата между двата типа учители се дължи на значително по-силно
изразената, по-съдържателна и диференцирана неудовлетвореност от някои о собености на
професията.
От изследването можем да направим някои по-общи изводи:
1. Удовлетвореността на учителите от професията е сравнително ниска.
2. Някои от особеностите на учителската професия са привлекателни за учителите,
а други - не.
3. Бяха регистрирани два комплекса от черти на учителската професия, които са
привлекателни за учителите - комплекс А и комплекс Б.
4. Източниците на недоволство от професията са много. Някои
са типични за нея - нервно напрежение, шум, прах и т.н., а други са
вторични - резултат са от действието на външни или временни фактори несправедливо материално и морално стимулиране, нестабилност на документацията,
слабости общо на образователната сист ема.
5. Социално-демографските фактори пол, възраст, образование,
трудов стаж, социален произход влияят диференцирано върху удовлетвореността от
професията, Факторът степен на образователната система в която работи учителят не
влияе върху удовлетвореността.
6. Бяха определени социално-демографските показатели на двата
значими типа учители - тил У (удовлетворени от професията) и тип НУ (неудовлетворени).
7. Качествената определеност на учителите от тип У се дължи на комплекс Б
(любов към децата), а на тип НУ - на комплекс А.
8. Учителите от тип НУ са много по-критични към професията. Позицията им се
дължи па факта, че за тях тя не е единствено възможната проява на трудова активност.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
В учителската професия ме привлича...
1. благородството на професията
2. богатите възможности за допълнително стимулиране на труда
3. високата заплата
4. високата компетентност на ръководителите ми
5. високият обществен престиж на професията ми
6. високото ниво на интелектуализация на труда
7. всеотдайността на колегите ми
8. възможността да бъда винаги красив ( -а) на работното си място
9. възможността да дам частица от себе си на другите
10. възможността да изявиш напълно себе си
11. възможността да преуспееш без връзки
12. възможността да разполагаш с много свободно време
13. възможност да се занимаваш непрекъснато с обще ствена работа
14. възможността да контактуваш непрекъснато с младежи
15. големият отпуск
16. голямата стабилност на изискванията, отправени към мен
17. голямата стабилност на учебните планове и програми
18. липсата на завист у колегите ми
19. липсата на потребителско отношение към живота у колегите ми
20. липсата на ходатайства
21. любовта към училището
22. малкото несвойствени задължения, които се налага да изпълнявам
23. обичта към децата
24. разнообразието
25. скромността на колегите ми
26. спокойствието, липсата на нервно напрежение
27. справедливото заплащане
28. творческият характер на професията
29. тишината на работното ми място
30. участието в подготовката на младите за живота
31. уважението от страна на уч еници и родители
32. това, че болшинството от колегите ми са жени
33. чистотата на работното ми място
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