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Резюме: В процеса на научни изследвания се създават изследователски резултати. В общия
случай те са „интересни“ за изследователя, но са неразбираеми за мениджърите. За да се използват
от мениджърите, изследователските резултати трябва да се „преведат и въведат в света на
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Мотиви и контекст. От 1995 г. осъществяваме дългосрочен проект „Национална
и организационни култури“. Замисълът е чрез системни периодични наблюдения да се
проследят устойчивостта и динамиката на съществени характеристики на начина на
мислене в българския културен контекст (манталитет; култура от „втори ред“). В
основата на подхода е методологията на Х. Хофстеде за измерване на културите 1. Въз
основа на периодични наблюдения (1995, 2001, 2008, 2014)2 измерваме следните
параметри: Ивр (индекс на властово разстояние), Иин (индекс за избягване на
несигурност), Иинд (индекс на индивидуализъм), Им (индекс на мъжественост)3.
Получените резултати са с висока евристична стойност и се използват предимно за
изследователски и учебни цели. Те са надеждна основа за сравнителни изследвания на
национални и организационни култури и развитие на междукултурна компетентност.
Заедно с това притежават значим потенциал като културни ориентири за добро
управление.
Постановка на въпроса. При изследвания с потенциал за практическа
приложимост на резултатите, неизменно възниква въпросът за възможностите и
границите на тази приложимост. Защитима е тезата, че конкретните резултати4 са
За конкретни нужди могат да се използват и други популярни подходи – например на Камерън & Куин
(2012), Ч. Х. Търнър & А. Тромпернаарс (1995) и др.
2
През 1995 г. наблюдението е въз основа на 377 изследвани лица (ИЛ); през 2001 – 1200 ИЛ; 2008 – 1200
ИЛ; 2014 – 900 ИЛ. Вж. (Давидков и др., 1995), (Давидков, 2001), (Давидков, 2008), (Давидков, 2014).
Следващото наблюдение е планирано за 2021 г.
3
Наред с посочените интегрални измерители на културите, се наблюдават, както следва: устойчивост и
динамика на трудови цели (ценности); удовлетвореност от основни фактори на трудовата ситуация;
факторна детерминираност на общата удовлетвореност в организационен контекст и др.
4
Използвани в примерите по-долу в текста.
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приложими за практически цели в работата на мениджъри от различни равнища и
служители с ръководни функции; функционални специалисти - например в сферата на
управлението на човешките ресурси (УЧР) и др. Същевременно може да се покаже, че
разбирането на изследователски резултати и тяхното използване от страна на практиците
е труден и противоречив процес. Това се дължи на множество причини:
 Като правило мениджърите и изследователите имат различни професионални
цели и задачи, различен изследователски/практически опит; работят в различна среда и
„контекст“.
 Изследователите и мениджърите използват различен понятиен апарат и
обяснителни/интерпретационни схеми (модели). Това прави диалога проблемен – за
продуктивно равнище на взаимно разбиране са необходими интерес, любопитство,
мотивация, емпатия, специални усилия.
 Изследванията се характеризират с ограничения, които могат да правят конкретни
изследователски резултати (непосредствено) приложими за нуждите на конкретна
организация (бранш; социална група; професионална общност; …), но също така
проблемно приложими (или неприложими).
 Не бива да се забравя и „егоцентризмът“ (най-важно е това, което правя аз!).
Експеримент. Авторът се опитва да „приближи“ конкретно изследователско
знание до мисленето (разбирането) на мениджъри като използва различни подходи. В
съответствие с първоначалния замисъл на експеримента, авторът иска да установи
възможно ли е чрез тези подходи конкретни изследователски резултати да се
трансформират от резултати за изследователя в резултати (и знание) за мениджъра. В
хода на експеримента съпътстващо се постигат и други полезни верификации
(проверки).
Пример 1. Опит да обясним на мениджъри защо изследваме (измерваме)
културите? Какво полезно знание получаваме?
Обяснение: давам пример с измерителя властово разстояние (измерваме го чрез
Ивр). Ако при измерването за дадена организация получим високи стойности на Ивр, ние
знаем какво би трябвало да наблюдаваме в тази организация. Ако получим ниски
стойности за индекса, отново знаем какво е характерно за организацията. А тук ще
вървим в обратна посока – чрез посочване на типични за организацията характеристики
ще стигнем до тенденцията (ниска/висока стойност) на Ивр.
Да направим следния експеримент: аз (изследователят) ще Ви покажа няколко
двойки характеристики на организацията; от всяка двойка характеристики Вие ще
изберете тази, която характеризира по-вярно ситуацията при Вас5 (вж. табл. 1).
Таблица 1. Скали (двойки определения), чрез които се характеризира
ситуацията в организации с висока/ниска стойност на Ивр.

Йерархията в организацията

Йерархията в организацията
означава неравенство на ролите,
отразява екзистенциалното неравенство
установено за удобство
между висшестоящите и низшестоящите

Мениджърите разчитат на

Мениджърите разчитат на
личния си опит и на подчинените
формалните правила

Подходът управление чрез цели

Подходът управление чрез цели
работи
не работи

Свободен обмен на информация, 
Информационният обмен се
вкл. с подчинените
ограничава от йерархията
Ако и двете характеристики са еднакво верни за организацията, можете да отбележите и двете. Ако никоя
от тях не характеризира вярно ситуацията при Вас, можете да отхвърлите и двете.
5
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Подчинените очакват да се
консултират с тях


Подчинените очакват да им се казва
(какво да правят)

Източник: (Hofstede, 2001; 107 и сл.), (Давидков, 2009; с. 74) (Давидков, 2019; с. 487 и сл.)

Мениджърът оценява собствената си организация и отбелязва типичното за нея
(тук – чрез bold)6. В процеса на избор бива стимулиран да изяви аргументите
(основанията) на избора.
Изследователят: Вашият избор показва, че за оценяваната организация Ивр следва
тенденция към висока стойност (в дясната колона на табл. 1 са характеристиките, които
показват висока стойност на индекса; в лявата колона са характеристиките, които
индикират ниска стойност на Ивр)7.
Следва разговор, в който се изясняват характерни особености на организациите с
високо равнище на Ивр и такива с ниско равнище на Ивр. Целта е да се осмисли връзката
между тенденцията в стойността на Ивр и наблюдаваните явления (характеристики) на
организацията. Това е една от възможностите да се разбере смисълът на измерването
като източник на полезно знание. Доколкото Ивр се изчислява въз основа на три
наблюдаеми величини (страх да се противоречи на ръководителя/мениджъра;
разпространение/упражняване в организацията на авторитарно поведение;
предпочитания на служителите да работят с консултативен ръководител), разговорът
може да бъде насочен към идентифициране на състоянието на посочените индикатори –
вж. (Hofstede, 2001, р 86); (Давидков, 2009, с. 65) и др.
Самостоятелен интерес представляват двойките характеристики, които се
приписват на организацията едновременно като верни за нея или едновременно се
отхвърлят и двете. В табл. 1 такъв е случаят с две двойки твърдения (Мениджърите
разчитат на …) и (Подчинените очакват…). Мотивът за отсъствие на отчетлив избор
може да бъде: а) никоя от посочените практики не доминира като „правило“; б) визират
се различни групи в организацията – за едната е по-характерно „лявото“ определение, за
другата – „дясното“; в) промяна във времето – към даден момент по-характерно е било
едното определение – в друг момент – другото; г) изтъкват се други аргументи.
За изследователя трудността да бъде избрана една от двете (формално
противоположни) характеристики трябва да напомня, че:
 голяма част от „културните противоположности“ са условни, а не абсолютни;
 двойките противоположни ценности са свързани и имат „кръгов“ характер – вж.
(Търнър, Ч. Х. & А. Тромпернаарс, 1995).

 характеризирането на големи групи от хора чрез средни (общи) стойности на
измерителите на културата е (наистина) познавателна процедура, която се съпътства от
много (включително познавателни) рискове.
Казаното мотивира следната изследователска задача: културата на конкретна
общност да бъде представена като съвкупност от субкултури 8 На равнището на
организациите такъв тип конкретизиране може да предложи на мениджърите ориентири
за избор на диференцирани подходи, които работят (поради това, че са съобразени с
манталитета (начина на мислене) на конкретни групи в организацията). Реализирането
на тази задача е показано в пример 2.

В хода на диагностиката мениджърът задава въпроси - например „Какво означава екзистенциално
неравенство?“; „Какво означава управление чрез цели?“ и др.
7
При желание на мениджъра стойността на индекса може да бъде установена чрез класическо измерване.
8
Тук субкултурите се разглеждат като култури на обособени общности в рамките на „голямата“ общност
(„българите“; „българските граждани“; „компютраджиите“; „организацията“; „софиянци“ и т.н.
6
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Пример 1 – обобщение. Провеждането на поредица от разговори с мениджъри,
които изпълняват задачата да характеризират собствената си организация въз основа на
свързани двойки определения, натрупва следните впечатления:
 в процеса на диалога мениджърите започват да разбират нуждата да се измерват
културите и ползите (полезното знание) за тях;
 всяко конкретно измерване на индексите (Ивр, Иин, Иинд, Им) потвърждава
убеждението, че за тези индекси може да се получи добра представа и въз основа на
идентифицираните от мениджърите характеристики на организациите;
 обсъждането на организационните явления (характеристики), които „говорят“ за
висока или ниска стойности на даден индекс, постепенно формират систематична
представа за организациите с голямо или малко властово разстояние; това е процес на
осмисляне и разбиране на изследователския подход към културата (организационна,
национална, общностна) и предпоставка за използване на изследователски резултати в
практиката на мениджъра.
Пример 2. Не можеш да „угодиш“ едновременно на всички – тогава?
Формулировката на предходното изречение изразява някои от вечните въпроси и
противоречия, с които се сблъсква всекидневно ръководителят:
 Ако справедливостта изисква от ръководителя равно отношение („правила“) към
различните („неравните“ – по възраст, пол, професионален опит, умения, мотивация и
т.н.), какво означава това?
 Ако справедливостта изисква индивидуализиране на подхода (към отделен
индивид, група хора, …), в какви граници това индивидуализиране не нарушава общата
мяра (правилата)?
 Може ли да се съобразим по продуктивен и справедлив начин с особеностите на
всеки човек или група? Или съобразяването с едни винаги е за сметка на други?
Обобщение на организационния опит и основни обяснителни модели за
поведението на хората в организацията дава възможност да си припомним следното:
 Поведението на хората в организацията се опосредства от начина, по който те
възприемат и интерпретират организационната реалност - вж. (Фърнам, 2012), (Илиева,
2009), (Паунов, 1998), (Сотирова, Георгиева, 2013), (Давидков, 2017) и др.;
 В мотивационните профили на служителите и мениджърите могат да се открият
и общи характеристики, и различия;
 Съобразяването с индивидуалните различия на работното място изисква от
мениджърите да използват адекватни работещи подходи спрямо различните индивиди и
групи.
Представеният по-долу резултат следва да се разглежда като изследователска
реакция на нуждите на мениджърите от надеждни ориентири при избора на работещи
подходи спрямо различните - културата (на конкретна общност) да бъде представена
като съвкупност от субкултури. Въз основа на проучване от 2014 г. (Давидков, 2014),
основни измерители на културата (Ивр, Иин, Иинд, Им) са диференцирани в зависимост от
девет характеристики на служителите и организациите: възраст, пол, образование,
семейно положение, трудов опит, размер на организацията, сфера на дейност на
организацията и др. В табл. 2 илюстративно са показани границите, в които посочените
характеристики диференцират Ивр.
Таблица 2. Граници, в които група характеристики диференцират Ивр
Възраст

Пол

Образование

Семейно
положение

Трудов
опит

Размер на
организацията

Сфера на
дейност на
организацията

20
пункта

1,5
пункта

16
пункта

7,5
пункта

10
пункта

13
пункта

10,5
пункта
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 Видно от табл. 2 част от характеристиките на хората и организациите
диференцират значително (повече от 10 пункта) Ивр. Това разслояване е най-силно въз
основа на възрастта и образованието.
 Когато мениджърът знае стойността на Ивр за цялата съвкупност (България;
конкретна организация) и начинът, по който всеки от изброените фактори диференцира
този индекс, за мениджъра са налице ориентири, чрез които той може да изследва
тенденциите в промяната на индекса за конкретни подгрупи.
В табл. 3 е представено диференцирането на Ивр в зависимост от възрастта на
изследваните лица9.
Таблица 3. Диференциране на Ивр в зависимост от възрастта на изследваните лица
Възраст







До 30 г.
31 – 40 г.
41 – 50 г. (група 1)
Над 50 г. (група 2)
Общо

ИВР

75
71
91
71
76

Видно от табл. 3, възрастта диференцира ИВР в рамките на около 20 пункта
(стойността е най-ниска при респондентите над 50 г. – 71; най-висока при 41 – 50годишните – 91). За тази съществена разлика допринасят следните фактори: а) в
сравнение с респондентите от група 2 (над 50 години), респондентите от група 1 (41 – 50
години) се отличават с по-високо равнище на страх – това диференцира ИВР за тези две
групи в рамките на около 4 пункта; б) респондентите от група 1 по-често възприемат
прекия си ръководител като авторитарен – това диференцира ИВР за двете групи в същата
посока с около 2 пункта; в) респондентите от група 1 значително по-рядко предпочитат
консултативен ръководител – това диференцира ИВР за двете групи в същата посока с
около 14 пункта.
Този и подобни изследователски резултати имат ли практическа стойност за
мениджърите?
Възможен диалог между изследователя и мениджъра – в табл. 4 е представен откъс
от диалог на автора с топ мениджър на голямо предприятие - вж. (Давидков, 2019).
Таблица 4. Диалог между изследовател и мениджър
Изследовател
Мениджър (реакция, коментар)
При изследването на измерителите на Като
цяло
целият
комплекс
от
културата (Х. Хофстеде: Ивр, Иин, Иинд, Им) характеристики представлява интерес, но
се опитваме да разберем как
9 бих отделил по-голямо внимание на
характеристики възраст, пол, следните: възраст, семейно положение,
образование, семейно положение, трудов трудов
опит,
населено
място,
опит, размер на организацията, сфера на удовлетвореност на служителите.
дейност на организацията, населено
място, удовлетвореност на служителите –
променят тези измерители. Кои от тези
характеристики са „интересни“ за подобро разбиране на ситуацията при теб и
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биха ни дали конкретно знание за твоята
организация?
Служителите на възраст 41 – 50 години
по-рядко предпочитат да работят с
консултативен ръководител. Личните ти
наблюдения потвърждават ли тези
данни? Научаваш ли нещо ново? За какво
можеш да използваш това знание?

Семейните служители в организацията се
страхуват повече от несемейните и порядко предпочитат да работят с
консултативен ръководител. Личните ти
наблюдения потвърждават ли тези
данни? Научаваш ли нещо ново? За какво
можеш да използваш това знание?
Служителите с трудов опит до 3 години
много по-често (от по-опитните си
колеги) определят своя ръководител като
авторитарен. Личните ти наблюдения
потвърждават ли тези данни? Научаваш
ли нещо ново? За какво можеш да
използваш това знание?

Служителите от малкия град по-често
идентифицират прекия си ръководител
като авторитарен и нямат особен вкус към
консултативното ръководство. Личните
ти наблюдения потвърждават ли тези
данни? Научаваш ли нещо ново? За какво
можеш да използваш това знание?

Да, наблюденията ми го потвърждават. И
това е лесно обяснимо. На тази възраст
хората вече са натрупали опит,
постигнали са нещо в живота и се
чувстват знаещи, можещи. Това са хората,
които
са
готови
да
поемат
предизвикателствата по един разумен
начин с предварителна оценка на
рисковете, без да се хвърлят „напред с
главата“. Хората на тази възраст по-скоро
са готови да влязат в ролята на
консултативни ръководители и го правят
с високо чувство на отговорност.
Това се потвърждава в значителна степен.
За мен би било интересно да разбера какво
ги възпира да работят с консултативен
ръководител, какво би ги мотивирало да
приемат и да работят по този модел.
Да, потвърждава се в определена степен.
Това са хора с малък опит и
ръководителите по-скоро биха издавали
инструкции (а това би могло да се
възприеме като авторитарен стил на
управление), отколкото да разговарят,
обсъждат и да се консултират, както биха
направили с опитните служители.
Младите служители идват с културата на
училището, където усилията
(представянето) се оценяват по друг
начин. Манталитетът на младите колеги е
по-скоро екстраполация на
„авторитаризма“ от училището и
защитна реакция в новите условия.
За мен би било интересно да разбера по
какъв начин можем да подпомогнем
младите служители в по-бързото им
приобщаване в новата за тях културна
среда.
Моите наблюдения не потвърждават този
резултат. При нас местните хора се
познават и при нужда по-скоро се разчита
на познатите хора - повече, отколкото на
„външните“.
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Неудовлетворените
служители
се
страхуват
много
повече
от
удовлетворените;
неудовлетворените
служители много по-често виждат в своя
ръководител авторитарно поведение.
Личните ти наблюдения потвърждават
ли тези данни? Научаваш ли нещо ново?
За какво можеш да използваш това
знание?

Да, така е. И е напълно разбираемо –
удовлетвореният служител е по-отворен
към новости и предизвикателства в
сравнение с неудовлетворения. Интересно
е да се разбере как може чрез нови
предизвикателства да се повиши степента
на удовлетвореност.

Наблюдения и изводи на изследователя.
 В процеса на диалога мениджърът избира резултати, които за него са потенциално
интересни10. Например, ако в една организация работят изключително хора с висше
образование, диференциациите въз основа на образованието може да нямат за
мениджъра познавателна стойност.
 Опитът на мениджъра (това е важно!!!) потвърждава или не потвърждава
конкретни изследователски резултати. Ако приемем тезата, че ученето е преди всичко
опит (в рамките на парадигмата естествено учене), запознаването с опита на
мениджъра е водещ ориентир за изследователя при избор на стратегия на диалога. Оттук
диалогът може да бъде воден в различни посоки.
 Ценни са също така обяснителните схеми (модели), които мениджърите
използват, за да обосноват свое наблюдение (позиция)11.
 В част от случаите мениджърът изразява отношение към възможността за
практическо използване на предложен резултат. Така представата на изследователя за
възможната практическа употреба на изследователския резултат се верифицира, развива,
обогатява. За нас е ценно също така, когато той се опира върху резултата и формулира
допълнителен въпрос или хипотеза („За мен би било интересно да разбера какво ги
възпира да…“ или „За мен би било интересно да разбера по какъв начин можем да
подпомогнем младите служители в по-бързото им приобщаване в новата за тях културна
среда.“– по-горе).
Пример 3. Историята за един мениджър, който… (междукултурни уроци).
Изследването на културите (включително в сравнителен план) често се използва за
развиване на междукултурна експертиза и чувствителност. Често и многократно се
отбелязва, че в условията на глобализация и интернационализация на бизнеса (и
общественото производство като цяло) междукултурната компетентност има важно
значение за мениджърите – за да бъдат адекватни при възприемането и интерпретирането
на реалността; да разбират поведението и мисленето на хората, с които работят; да вземат
работещи решения.
Историята. Мениджър от Германия е изпратен да ръководи предприятие във
Франция. Работата, обаче, не върви. Защо? Възможност да се даде обоснован отговор на
въпроса се основава върху междукултурно сравнение на двете страни. Германия е страна
с ниска стойност на ИВР (35) - (Hofstede, 2001, р. 87) - с присъщи за този манталитет
последици. Франция е страна с висока стойност по този индекс (68) - (пак там) - с
присъщи за този манталитет последици. При голямо властово разстояние (Франция) - са
свикнали (правило, норма) да им се казва какво да правят. Те не очакват с тях да се
консултират; знаят, че от тях не се очаква инициатива. При малко властово разстояние
И ги отграничава от тези, които не го интересуват.
Обяснителните схеми ориентират. Споделянето на обща позиция от различни хора не предполага по
необходимост идентична или сходна мотивация. Известно е, че застъпването на дадена позиция може да
бъде обоснована с диаметрално противоположни аргументи.
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(Германия) нормата е различна: служителите знаят, че от тях се очаква инициативност;
те са свикнали с тях да се консултират; мениджърите в Германия имат опит именно с
такива служители…
Случаи като този (Минков, 2002), (Хофстеде и др., 2003) - особено ако е подкрепен с
личния опит на мениджърите - имат огромно значение за осмисляне на изследователски
резултати; за разбиране на тяхната ценност и приложимост в мениджърската практика.
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WORK-FAMILY INTERACTION IN EMPLOYED PARENTS IN
SERBIA
Vladimir Hedrih, Faculty of Philosophy, University of Niš, Serbia
Nikola Ćirović, Faculty of Philosophy, University of Niš, Serbia
Abstract: The goal of the study was to assess and compare levels of factors relevant for balancing
work and family obligations in social groups of different age, gender and employment status. Factors
included in this study are work-family (WF) and family-work (FW) conflict, perceptions of work-family
and family-work instrumentality, availability of support from partner, family and external sources. We also
assessed frequency of reported extreme forms of work-family conflict, by assessing frequencies of
participants who reported that their family obligations prevented them from having a job or that job
obligations prevented them from starting a family. The study was conducted using a 2-wave design in which
the first wave of data collection was conducted in 2011-2012 and the second wave in 2018-2019. Both waves
used a geographical cluster sample of the population of Serbia from which we subsampled employed
parents, unemployed persons, and employed persons with no family for separate analysis. Young (<45 y)
employed parents from the 2018-2019 study reported having more need for external resources in order to
maintain family functioning (r=-.280) compared to older ones and this need for external support is more
pronounced for young mothers as opposed to fathers (r= .111) whereas young fathers reported greater
family-work conflict (r=-.124) but also greater partner support (r=-315) than mothers. Most vulnerable
groups in terms of types of employment for young parents were entrepreneurs and unregistered workers.
The results help identify groups and demographics in need of better societal support for balancing work
and family demands.
Keywords: work-family interaction, work-family conflict, family support, partner, Serbia

Introduction
The last century saw a rapid transformation in the way work and family have been
organized in many world countries. While previous centuries saw specialization of roles in a
family with some (usually male) family members working outside the family and other working
inside the family or with all the necessary work being organized inside families (Barnett &
Hyde, 2001; Hedrih, 2017), the last century saw all that change. Families become smaller and
production of goods and provision of services needed by the family became more and more
outsourced (i.e. families procure buy goods and services they need, instead of producing them
themselves), childcare became more intensive and free choice of romantic relationships became
common. Along with this came a stark despecialization of roles within the family – modern
families tend to have both parents working both inside (housework, domestic production) and
outside the family (having a job). This resulted in reduced difference in average earning
between males and females (Blau & Kahn, 2000) and also in men spending more time in doing
housework and childcare (Bianchi, Sayer, Milkie, & Robinson, 2012; Bond, Galinsky, &
Swansberg, 1998). This change created a situation where ever increasing number of people now
had to balance their obligations in the family with obligations outside the family i.e. at work
and, with it, situations where quality of interactions in one of these two domains (inside vs.
outside the family i.e family and work domains) influenced functioning in the other. Multiple
theories were proposed to describe these interactions – theories of conflict (e.g. Cullati, 2014;
Greenhaus & Beutell, 1985), instrumentality, spillover, compensation, segmentation,
instrumentality (e.g. Vidanović, Todorović, & Hedrih, 2006).
One of the most important negative interactions between work and family domains is
work-family conflict. Work-family conflict is defined as “a form of interrole conflict in which
the role pressures from the work and family domains are mutually incompatible in some
respect” (Greenhaus & Beutell, 1985, p. 77). It was the topic of a large number of studies that
examined its relations with variables like emotional exhaustion, perceived health, job
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satisfaction, organizational commitment and many others (Boles, Howard, & Donforio, 2001;
Cullati, 2014; Frone, Russell, & Cooper, 1992; Rubio, Osca, Recio, Urien, & Peiró, 2015) with
the found outcomes being negative and same-domain outcomes being more likely than crossdomain ones (Amstad, Meier, Fasel, Elfering, & Semmer, 2011). Studies have also shown the
important role sources of support available to the individual play in modulating the work-family
conflict (e.g. Griggs, Casper, & Eby, 2013).
Work-family instrumentality is another important mode of work family interaction and it
represents a situation when successful performance of roles in one domain is instrumental in
success in the other. For example, a person that is successful in his/her job, earns enough money
from it to be able to adequately support his/her family, or being good at the job, allows the
person to finish job related activities more efficiently, thus leaving more time for the family. In
the other direction, a supportive and happy family helps the person feel well, be rested and thus
focus better at his/her job helping him/her be more successful (e.g. Vidanović et al., 2006).
While work-family relations are intensively studied, studies have mostly focused on
individual or dispositional factors relevant for them (e.g. Allen et al., 2012), while a much
smaller number of studies focused on environmental factors, even though it can be expected
that these factors are at least as important and sometimes even more important than dispositional
ones. Also, review of the literature does not yield many results on the extreme forms of workfamily conflict, those where performance of one role completely prohibits functioning in the
other role.
Relative to the factors of the work environment relevant for work-family relations a very
important consideration is the type of environment a person works in. While labor laws in
Serbia, country where our study was carried out, include numerous provisions protecting the
rights of workers, other general properties of the work place could also be expected to be
relevant for work family relations. While employees of state and private companies can
reasonably be expected to receive the most of the benefits defined by law, this is not the case
for unregistered workers, many of whom are officially registered as unemployed. On the other
hand, while entrepreneurs theoretically have their work environment “in their own hands”, the
burden of responsibility for the functioning of their company and the very serious consequences
of negative business outcomes makes their work environment profoundly different. For this
reason, it would be valuable to find out how and if these general differences in work
environments are related to work-family relations.
The goal of the study was to assess and compare levels of factors relevant for balancing
work and family obligations in social groups of different age, gender and employment status
and also to assess the frequency of reported extreme forms of work-family conflict, by assessing
frequencies of participants who reported that their family obligations prevented them from
having a job or that job obligations prevented them from starting a family.
Method
The study was conducted using a 2-wave design in which the first wave of data collection
was conducted in 2011-2012 in the scope of the “Study of diversity of work-family relations in
Serbia at the beginning of the 21st century” (Hedrih, 2017; Hedrih, Todorović, & Ristić, 2013)
while the second wave of data collection was conducted in the winter of 2018-2019 in the scope
of the “Study of work-family relations in Serbia 2018-2019”. Both studies were conducted as
part of the national research project “Indicators and models of work-family role
synchronization”, number 179002 financed by the Ministry of Education, Science and
Technological Development of the Republic of Serbia.
Sample
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The sample from the first-wave study, from 2011-2012 was a subsample of the
geographical cluster sample of 2282 residents of Serbia of working age collected in 32 rural
and urban settlements distributed across administrative districts of Serbia. For this study we
selected those who declared themselves to be employed in some way, which resulted in a total
of 1476 participants (64,7% of the total sample). We defined employment as working full-time
and receiving money for that work regardless of the legal form of employment or if the person
is legally registered as working at all. In this way, we included unregistered employees in the
sample.
The 2018-2019 sample consisted of 1258 residents of Serbia recruited in the same way.
Of these, 925 fulfilled our definition of being employed and were thus included in the study
(73% of the total sample). The study was approved by the ethics committee of the Serbian
Psychological Association working at the Faculty of Philosophy of the University of Niš.
Variables
In both studies, we used compilations of short scales and marker questions created for the
purpose of these studies. They assessed a number of different constructs regarding: 1) conative
psychological dispositions, 2) family and partner relations and roles, 3) functioning in
workplace and functioning related to workplace; 4) work and family relations (conflict and
permeation), and also questions regarding sociodemographic variables and one’s job
characteristics. Scales and questionnaires included in PORPOS battery were either constructed
for the purpose of this study or made by adaptation of already existing ones. The battery used
in the 2011-2012 data collection procedure was called PORPOS-2 (Hedrih, 2017; Hedrih et al.,
2013), while the one used in 2018-2019 was called PORPOS-3.
Variables used in this study included:
- work-family (WF) and family-work conflict. This was measured using two short custom
scales in PORPOS-2, consisting of six and four Likert-type items with five-point scales for
work-family and family-work conflict respectively. In PORPOS-3 these variables were
measured using Serbian adaptations of the English language scales created by Netemeyer,
Boles, & Mcmurrian (1996). The scales were adapted to the Serbian language using a
backtranslation procedure (Hedrih, 2020) with the permission of Richard Netemeyer. As
expected, these two measures were in medium correlations in both studies and had adequate
internal consistencies.
- Perceptions of support from the partner, family and persons outside the family
(perceived external support) were measured using single items or two-item scales asking the
study participants about the support available to him/her from partner, family or persons outside
the family.
- Work-family instrumentality was assessed using two single items – one asking about
the instrumentality of family for performing work tasks and the other asking about
instrumentality in the other direction.
- Employment type was assessed by asking the participant to specify the way in which
way does he/she earn money. The question included several options and also provided the
possibility to the participants to write his/her own answer. Participants who stated that they are
entrepreneurs, employees of the state, employees of a private company or that they are working
full time and being paid for that, but not registered as an employee were included in the study.
- Extreme form of work-family conflict was assessed by asking the participants if their
family obligations prevented that from having a job or continuing their education and also if
their work obligations prevented them from having a partner or starting a family.
Data collection procedure
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Data were collected by visiting participants in their homes and asking them to complete
the PORPOS-2 (in 2011-2012) and PORPOS-3 battery (in 2018-2019) by themselves or with
the help of the interviewer. In the planning phase, a certain number of settlements was selected
with the goal of obtaining a sample in which residents of each administrative district in Serbia
were represented roughly proportionate to their part they consist of the total population of
Serbia. Within each settlement, an appropriate number of locations was selected (city parts,
villages) and all residents found in their homes were asked to participate. Data collection was
mostly carried out during weekends in order to find more of the employed residents at home.
Results
The effects of age

2011
study
2018
study

Table 1. Correlations between age and work-family interaction variables
WFC
FWC
PPS
ES
PFS
WFI
FWI
-.069
-.052
-.038
-.107
-.014
.004
.022
rbis
p
.048
.136
.284
.004
.697
.911
.533
N
816
810
787
736
805
802
803
-.024
.029
-.076
-.280
-.009
.024
-.023
rbis
p
.557
.485
.069
.000
.831
.572
.583
N
580
580
574
562
567
572
573

Notes. WFC – work-family conflict, FWC – family work conflict, PPS – Perceived partner support,
ES – External support, PFS – Perceived family support, WFI – work-family instrumentality; FWI –
family-work instrumentality.

Table 1 shows the correlations between age of employed parents and work-family
interaction variables. Aside from the greater WFC, there is a greater actual/realized need for
external (out of the family) support in order to maintain household and childcare in younger
employed parents. Given that this is an indicator of more intense challenge these parents are
faced with (also bearing in mind the monetary costs of such an arrangement which may have
dampened the perceived need for such a support) we set to explore other non-dispositional
predictors of work-family interaction in younger parents. This is especially motivated by the
need to explore the issues in the parents that do have younger children at home.
Parents younger than 45 years of age
The effects of type of employment
We than took a subsample of younger parents as it may be particularly apt to explore the
dynamics of family-work interaction in parents with younger children in the most productive
(and perhaps) demanding periods in term of the progression in the professional domain. The
subsequent analyses were set to explore the relations between types of employment and gender
on the work-family interaction.
The structure of the sample in 2011 in terms of type of employment was as follows. Out
of 483 employed parents younger than 45 years of age 74 (15,3%) were entrepreneurs, 160
(33,1%) were employed in state-owned companies, 217 (44,9%) were privete company
employees, and 32 (6,6%) were ungergiester workers. In 2018, Out of 329 employed parents
younger than 45 years of age 56 (17%) were entrepreneurs, 98 (29,8%) were employed in stateowned companies, 161 (48,9%) were privete company employees, and 14 (4,3%) were
ungergiester workers. In relative terms, the distribution of the types of employment seems largly
unchanged.
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In 2011 sample, the significant effect of type of employment was obtained on WFC,
F(3,474)=4.233,p=.006, FWC, F(3,468)=5.854,p=.001, percieved family support,
F(3,466)=5.537,p=.001, WF instrumentality, F(3,466)=3.885,p=.009, FW intrumentality,
F(3,466)=3.997,p=.008, while the effects on Perceived partener suppor, F(3,463)=1.49,p=.217,
and perceived external support, F(3,440)=0.143,p=.934, were non-significant. Post-hoc (LSD)
comparisons yielded the following.
WFC was greater in entrepreneurs and unregistred empoyees as compared to state
employees, and greater in unregistred workers as compared to privete employees. FWC was
greater in entrepreneurs as opposed to state and privete employees, and also greater in
unregistreed workers as compared to these two. Perceived family support was lower in
unregistrated workers as oposed to all three other types of employment. WF instrumentality
was greater in entrepereneurs as opposed to all other studied types of employment. However,
FW instrumentality was lower in unregistered workers as opposed to all other three types. In
short, the 2011 study showed that enterpreneur parents younger than 45, although with
somewhat greater levels of WF and FW conflict also experianced greater WF intrumentaity,
whereas unregister workers indicated having most troubles in navigating work and family life
(with least family resources and istrumentality to aid then in this task).
In 2018 sample, the only significant effect of type of employment was obtained on FWC,
F(3,325)=3.137,p=.026, while the effects on WFC, F(3,325)=1.554,p=.200, percieved family
support, F(3,318)=1.016,p=.386, WF instrumentality, F(3,322)=0.186,p=.906, FW
intrumentality, F(3,322)=0.228,p=.877, Perceived partener suppor, F(3,324)=0.224,p=.880,
and perceived external support, F(3,319)=1.694,p=.186, were non-significant.
Post hoc (LSD) tests revealed that despite the lack of overall effects there was a trend
toward greater WFC in entrepreneurs as compared to state employees (p=.052), which also is
true for the greater need for external support in the privete employees as opposed to state ones
(p=.057). These aside, the FWC was greater in enetrepreneurs as opposed to all other types of
employment. Unlike the 2011, the WF intrumentaliy of enterpreneurship is not found in 2018.
The effects of gender

2011
study
2018
study

Table 2. Point-biserial correlations between gender and work-family interacion
WFC
FWC
PPS
ES
PFS
WFI
FWI
-.124
-.134
-.329
.013
.024
.013
.019
rbis
p
.007
.004
.000
.784
.613
.781
.680
N
470
463
458
435
461
462
461
rbis
-.023
-.125
-.315
.111
-.081
.054
.088
p
.676
.024
.000
.048
.151
.334
.115
N
323
323
322
317
316
321
320

Notes. WFC – work-family conflict, FWC – family work conflict, PPS – Perceived partner support, ES
– External support, PFS – Perceived family support, WFI – work-family instrumentality; FWI – familywork intrumentality. Gender codes: 1-male, 2-female.

In the table 2, a continuity can be observed in the greater FWC and perceived partner
support in male parents with children younger than 45 years of age. In contrast, 2011 study
showed greater WFC in males ,while in 2018 study women reported relying more on external
support to maintain family life than did men (although the effect is rather small, this variable is
an indication of more severe difficulties in establishing work-family balance).
Work-family preventing each other in progress
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Work preventing employed adults form starting a family
In the 2011 study, there were 285 (12,49%) employed persons without chlidren younger
than 45 years of age (17,9% did not answer), 36,8% of those who did answer indicated that at
least to some extent work prevented them to start a family. In the 2018 study, there were 284
(22,58%) employed persons without chlidren younger than 45 years of age (one did not
respond), 27,9% of those who answered indicated that at least to some extent work prevented
them to start a family.
Work preventing employed adults form finding a partner
In 2011, there were 164 (7,19% of total sample) employed persons without a romantic
partner younger than 45 years of age (10,4% did not respond), out of those who did 48,3%
indicated that at least to some extent work prevented them from finding a romantic partner. In
2018, there were 128 (10,17% of total sample) employed persons without a romantic partner
younger than 45 years of age (2 did not respond), out of those who did 47 (36,7%) indicated
that at least to some extent work prevented them from finding a romantic partner.
Family preventing professional development and continued education
In 2011, there were 106 (4,65%) of unemployed parents younger than 45 years of age, 42
(39,6%) did not respond but out of those who did 41 (64,1%) indicated that at least to some
extent work prevented them from professional engagement/education. Out of 106 (4,65%) of
unemployed parents younger than 45 years of age, 37 (34.9%) did not respod to how much they
felt that the family life prevented them form getting a job. Out of those who did answer, 36
(52,2%) indictated that at least to some extent it did prevent them.
In 2018, there were 48 (3,82%) of unemployed parents younger than 45 years of age, 13
(27,1%) did not respond but out of those who did 17 (48,6%) indicated that at least to some
extent work prevented them from professional engagement/education. In 2018, there were 48
(3,82%) of unemployed parents younger than 45 years of age, 10 (20.8%) did not respond to
how much they felt that the family life prevented them from getting a job. Out of those who did
answer, 20 (52,6%) indicated that at least to some extent it did prevent them.
Discussion and conclusion
Our results showed that younger parents rely more on external support – support outside
the family to achieve work-family balance. This is an expected result as younger parents tend
to have younger children who are much less autonomous and thus require more intensive care
than older children (e.g. babysitting, taking to school).
The results also showed that that unregistered workers and entrepreneurs represent
vulnerable categories when negative work-family conflict is considered. While the situation of
unregistered workers is such that sources of support provided by laws and the state are
unavailable to them because of their unregistered (and thus illegal) status, the very nature of the
jobs of entrepreneurs. Entrepreneurs are owners of their own business, often the only or one of
the few employees at their company. They compete on the market and the continued existence
and smooth functioning of their business entirely depends on them (Hedrih, 2018). This makes
it especially hard for them to implement the rights and protection provided by extant legal
regulations on themselves. The reason for this is that, while they certainly have the capacity to
apply the legal protections and regulations limiting worktime and supporting parenthood onto
themselves, it might easily happen that utilization of these provisions might endanger the very
survival of their business. Given the extreme social importance of entrepreneurship for
maintaining and advancing the economy, but also the importance of good work-family balance
for both the well-being and productivity of persons, this calls for the development of better
support measures aimed at entrepreneurs.
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When unregistered workers are considered it is likely that their situation is caused by their
unregistered status. Serbian laws require all employees to be registered and provided social,
retirement and health insurance. This registration is also the basis for being eligible to parental
support and parenthood support provision provided by the laws. Yet, a percentage of the Serbian
workforce remains unregistered, performing their jobs without receiving any of the benefits and
protections provided by laws. These people also have a harder time negotiating allowances
necessary to balance their work and family roles due to the fear of being fired in a situation
when they are not protected by labor laws. This calls for measures to be taken for registering
unregistered workers and extending the legal and social support and protection to this group of
persons.
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Резюме: Докладът е интердисциплинарен и покрива няколко взаимосвързани области:
необходимостта от изучаване на подценяваните взаимовръзки между културата и икономическото
развитие; мотивационните механизми, по които културните ценности повлияват поведения и
решения; инфраструктурата роля на генерализираното социално доверие за културите и техните
феноменнологии, и значимите особености на крайно ниските стойности на българското социално
доверие.
Ключови думи: ценности, социално доверие, култура, български ценности
Abstract: The report is interdisciplinary and covers several interrelated areas: the need to study the
undervalued interrelations between culture and economic development; the motivational mechanisms by
which cultural values influence behaviors and decisions; the infrastructural role of generalized social trust
for cultures and their phenomenologies and the key features of the extremely low values of Bulgarian social
trust.
Keywords: values, social trust, culture, Bulgarian values

Въпросът, с който ще се опитам да предизвикам вниманието ви, е с подчертано
интердисциплинарен характер. И се радвам, че е налице този традиционен форум, за
който трябва да благодарим на Снежана и на екипа й; форум, на който винаги е било
приемливо да се говори интердисциплинарно. Тук има колеги психолози, социолози,
икономисти, управленци и се надявам, че въпросът, който ще засегна, ще намери отзвук
във всички тези изследователски полета.
В един по-общ план нека започнем от това, че взаимовръзките между културата, от
една страна, и обществените отношения, посоките и степените на икономическо и
социално развитие, както и „успехът“ на определени общности – от друга, изглеждат
относително подценяван въпрос.
Културата е в интерпретацията, в смисъла, в ценността – осъзнати или не – които
формират отражателните светове в главите ни, въздействат силно върху мотивациите ни
и изглеждат „естествени“, „нормални“ и дори единствени до момента, в който си
направим труда да ги забележим истински.
Идеологията на класическия икономикс приема по подразбиране, че хората
навсякъде са еднакви и биха реагирали по един и същи начин на правилните
икономически възможности и стимули. И тогава остава необяснено това, че в
мултикултурните общества, където икономическите възможности и стимули са еднакви
за всички, някои етнически или религиозни групи се справят значително по-добре или
по-зле от други. Остава енигма защо т.нар. Вашингтонски консенсус работи добре в
Индия и изключително зле в цяла Латинска Америка с изключение на Чили? Регионални
и етнически примери съществуват дори в България. Културата може да не ги обяснява
изцяло, но няма как да няма значение. И ако има нещо оптимистично и радостно в
развитието на икономическото теоретизиране в последните 10-тина години, това е
поведенческата икономика.
Въпросът е в това, че фундаменталните принципи на функциониране на всички
индустриални и пост-индустриални общества на капитализма винаги са имали и
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продължават да имат национално-културни особености. И, ако успехът се измерва с
общоприетите икономически показатели, тези общества се справят различно. С ранг на
клише е фразата „битието определя съзнанието“, т.е. икономиката – културата. Само че
и обратното е вярно. При равни други условия, при отчитане на класическите фактори
на производството, ключът за икономическия и социален успех остава в културата:
като ценности, а оттам и като вярвания и убеждения, поведения, нагласи,
предпочитания и в крайна сметка икономически и социални поведения.
Затова Дейвид Ландис звучи убедително, обобщавайки: „Макс Вебер се оказа прав.
Ако сме научили нещо от историята на икономическото развитие, то е, че разликите
идват преди всичко по линия на културата“ (Landes, 2000, p.2). В същия дух е и
заключението на Алън Грийнспан: „Мислех, че капитализмът е в човешката природа.
Той изобщо не е. Той е в културата.“ (Greenspan, 2000, p.30).
И така, първото твърдение, което мисля, че заслужава вниманието ни, е че
културата има сериозен ефект върху икономиката. Мисля, че тук изненадите са три:
 Икономическата наука предпочита да не забелязва това (с изключение на
поведенческата икономика, която бих нарекъл прекрасно явление)
 Изследванията по темата са сравнително малко, но пък показват недвусмислено,
че културата има пряка връзка с икономическия растеж, инвестиционната активност,
данъчните ставки, спестяванията и няколко други важни икономически параметри
 Българската национална култура поне в последните 15-тина години, откакто се
занимавам с това демонстрира ярка ценностна криза. Това няма как да не се отрази и
върху икономиката, и върху най-важните измерения на социалната динамика.
 Ако имаше възможност, мисля, че би си заслужавало да се спрем на въпроси от
типа
 какви изследвания какво показват съвсем конкретно относно връзката култураикономика
 защо по-точно културата е важна на личностно ниво от психологическа гледна
точка и с помощта на какви механизми се превръща в икономически и социални
поведения
 какво е социално доверие, откъде идва и какви ефекти има, как се изразява в цяла
съвкупност конкретни доверия (към институции, например)
 по какъв точно начин генерализираното социално доверие изгражда канавата и
насочва проявленията на една или друга култура.
На фона на тези принципни и фундаментални постановки за културата и как тя
влияе върху икономиките и изобщо – обществените отношения и каква роля и значение
има доверието и за културата, и за икономиката, и за обществото като цяло, следва да
видим картината на нашето рекордно за Европа и изключително дори в световен мащаб
българско (не)доверие в известна дълбочина и ширина, да щрихираме поне основните
му социално-икономически последствия и да погледнем възможното бъдеще на тази
фундаментално важна българска ценностна особеност.
Но нека преди това все пак съвсем накратко да видим как изглежда прехода от
култура през мотивация към икономически и социални поведния.
Принципно, формирането на ценностите като оценъчен избор, като един или друг
аксиологичен уклон, би трябвало да бъде обяснимо на основата на социо-биологична или
социална логика, т.е. те – при дадена жизнена рамка – би трябвало да бъдат „естествен“
адаптационен отговор – както на идивидуално, така и на групово равнище. От гледна
точка на отделната личност, ценностите се „научават“. В този процес не може да не се
отразят индивидуално-специфични характеристики, но основният дял от научаването
става по линия на въздействието на групите, в които личността се формира, израства и
съществува. С други думи, всеки човек остава уникален в съчетанието на личностните
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си характеристики, включително и ценностни, но в същото време всеки не може да не
носи в оценъчния си апарат, включван при всяко възприятие, отпечатъка на социумите,
в които се е формирал и към които принадлежи. Утвърждаването на някакви общи за
дадена група ценности е предизвикано от сложна съвкупност причини, свързани с
целесъобразността на едно или друго поведение, една или друга оценка и интерпретация
при различни условия на живот, исторически събития, житейски императиви и пр. Но
веднъж зададени, особеностите на дадена култура имат мощно въздействие върху
индивидуалния мотивационен механизъм и формирането на поведения.
В социален контекст доверието, което е емоция и се „изпитва“, се свързва най-често
(Mayer et al, 1995, p.132; Bamberger, Walter, 2010, p.42) със ситуации, при които дадена
страна в социалната транзакция има готовност да разчита на действията на другата
страна в рамките на някакъв бъдещ момент или период. Доверяващият доброволно се
отказва от контрол върху действията на другата страна и като следствие от това
не разполага с достатъчно сигурност относно тези действия, което предполага и риск
от неуспех или определена форма на щета за доверителя, ако другото лице не се държи
според очакванията.
Доверието е ключов елемент в човешките взаимоотношения, при изграждането на
всякакви форми на социални транзакции и структури, вкл. икономически. Когнитивната
невронаука показва все по-отчетливо, че диспозицията към доверие, склонността да се
доверяваш и преценката за това, доколко отсрещната страна заслужава доверие, може да
се проследи до невробиологичните структури и мозъчната дейност. Има изследвания,
които показват, че на доверието може да се въздейства хормонално, с окситоцин (Kosfeld
et al., 2005, 673-676)
Доверието може да се разглежда и на надперсонално ниво при взаимоотношенията
между социални групи (нации, семейство, приятели, общности, организации и др.) и
нерядко вътрешногруповата и междугруповата динамика се описва и обяснява именно с
помощта на доверието.
Тук няма възможност сега да се спираме на ракурсите, в които доверието бива
третирано в социологията, психологията и социалната психология (социални структури,
модерност и пост-модерност, идентичност, власт, психосоциални фази) и на приносите
на Фукуяма, Гидънс, Луман, Пътнам, Селигман, Барбара Мистал, Ерик Ериксън и др. В
икономическата теория то най-често се появява в дискурса във връзка със
затворническата дилема в Теория на игрите, при равновесието на Наш и при социалния
капитал (Kosfeld et al, 2005, p.673-676; Fukuyama, 1995, Giddens, 1990, 1991;
Luhmann,1979, p.214; Putnam, 2000; Seligman, 1997, Misztal, 1996; Zak et al., 2001)
А какво е мястото на доверието по отношение на културата ако говорим за доверие
в социално-психологически план, т.е. за генерализирано социално доверие? В тази
връзка би било полезно по принцип да видим как това общо (генерализирано) социално
доверие работи в слоевете „под“ културите, като техен инфраструктурен елемент, с който
са свързани много от културалните променливи (индивидуализъм и колективизъм,
партикуларизъм и универсализъм, мъжественост и женственост, отдалеченост от властта
и др.) Така доверието има своите социално-икономически следствия както директно, така
и опосредствано през културните дименсии.
Като потвърждение на казаното, бихме могли да използваме първични данни от
седмия рунд на Европейските социални изследвания (Dataset: ESS7-2014, ed.2.1),
обхващащо 38496 респондента от държавите в Европа, за да видим коефициентите на
корелация между общото доверие и няколко по-конкретни прояви на доверие, от една
страна, и индивидуалистично-колективистичните нагласи – от друга. Особено силна е
връзката на колективизма/индивидуализма като културална дименсия с общото
социално доверие – с коефициент на корелация 0,478.
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Дименсията „отдалеченост от властта (властова дистанция)“, отново по Хофстеде,
също предполага иманентна връзка с доверието. Ако вземем под внимание и данните на
Евростат за 2015 г. относно равнищата на доверие в европейските страни (Eurostat – Data
Explorer, 2015) бихме установили, че коефициентът на корелация между измерителя на
подоходната диференциация и равнищата на социално доверие е 0,495. Данни на
Хофстеде за индекса „Избягване на несигурността“ от 2017 г. и вече използваните данни
за общественото доверие за 24 европейски държави показват коефициент на корелация
между тези два параметъра от 0,657.
Същественото е да се осъзнае обстоятелството, че доверието може да
въздейства върху множество социални и икономически променливи както пряко, така
и косвено, през култралните измерения. Това определено е област, която предоставя
обещаващи полета за бъдещи по-частни изследвания и моделиране.
Периодично в масовата информационна среда се появяват откъслечни данни за
ниските нива на някои от формите на социално доверие в България, но те се възприемат
по-скоро като забавен куриоз. Липсва каквото и да било разбиране за това, че въпросният
проблем има съдбоносно значение за обществените отношения, начинът на живот и
икономическите параметри на развитието на страната.
Изследваните по линия на ESS европейски нации декларират различна степен на
общо (генерализирано) социално доверие и на негови по-частни проявления като
например доверие в институциите. Независимо дали ще разглеждаме ценностите като
фактор или като зависима променлива, българите в тази област са с изключително
особен, краен статут. Равнищата на общо социално доверие в България е подчертано и
изявено най-ниско в Европа и даже едно от най-ниските в света. Данните
недвусмислено показват същата рекордна позиция на българите и при по-частните
прояви на глобалното доверие, а именно при отговорите на въпросите „Повечето хора се
опитват да използват другия, а не се стремят към честност“ и „Почти винаги хората се
грижат само за себе си, а не помагат на други“. И по трите въпроса българите са
рекордьори сред страните в Европа. Не само, че в България е налице най-ниска степен на
общо социално доверие, но и почти 8 от 10 човека са на мнение, че честността и
справедливостта не са ориентири в обществените отношения и че индивидуализмът и
егоцентризмът са доминиращи ценностни приоритети, а за взаимопомощта и
безкористната жертва за другия остава твърде малко шанс за съществуване.
Генерализираното социално недоверие има своите конкретни феноменологии,
показващи съответно доверието на българите в парламента, съдебната система,
полицията и политиците. Не е възможно да се подмине и забележителното първенство
на българското недоверие и по четирите последни измерения. Това е недоверие най-често
до 8 пъти по-ниско от това на страните, намиращи се на отсрещните полюси на скалите,
най-вече скандинавските държави и Швейцария. Струва ми се, че най-голямо
притеснение трябва да предизвика недоверието в полицията и в съдебната система, още
повече, че говорим за общност със силна потребност от сигурност. Към тази картина
бихме могли да добавим и забавния елемент с по-високите нива на доверие в европейския
парламент и потискащия щрих с българския песимизъм по който на по-предни позиции
са само меланхоличните португалци и традиционните лидери по песимизъм в Европа –
унгарците. Българите са на последна позиция в Европа (и то значително по-ниска от
следващите в класацията традиционно песимистични унгарци) по отношение на
преживяваното щастие. Като своеобразна „проверка“ ако се използват данни не на ESS,
а на Eurostat, те биха показали също рекордно ниската в Европа българска обща
неудовлетвореност от живота. Вижда се, че българите са около дванадесет пъти понеудовлетворени от холандците и над три пъти по-нещастни от средното в Европа.
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Друг допълнителен щрих не толкова към въпроса за (не)доверието на българите,
колкото към идеята за първенството на материалното над духовното, а оттук – и към
мястото на темата за доверието и ценностите в мирогледа на българите въобще, може да
се илюстрира с помощта на данни от Световното изследване н ценностите (World Values
Survey Wave 5: 2005-2006), което задава четири въпроса на респондентите си в Европа,
целящи да уловят материалистичната или пост-материалистичната им нагласа. Найкраткото обобщение в случая е, че не само че българите имат рекордно ниско доверие и
помежду си, и към институциите на обществото им, но и не се вълнуват особено от този
факт.
Бихме могли да завършим прегледа на чертите на рекордното българско недоверие
на фона на общоевропейския контекст с още няколко щриха. Сънародниците ни имат
рекордно високи субективни притеснения за здравословното си състояние; българинът
се чувства най-самотен в Европа и най-често изпитва тревожност в сравнение с всички
останали обитатели на стария континент, обхванати от изследването. Въпреки силния
стремеж да успява и да се чувства значим, българинът страда от дълбока
неудовлетвореност относно мястото си в обществото. Той е убеден (и данните показват,
че първенството ни отново е в пъти над останалите), че неговата индивидуална позиция
в обществото е на дъното Тази графика напомня за пореден път кой в България се приема
за „елит“ и за „успял в живота“, т.е. освен детайл от психичната нагласа на
сънародниците ни и горчивата оценка за социалния му статус, виждаме и едно от многото
лица на сериозната българска ценностна криза.
Степента, в която доверието е свързано с икономическото развитие, е предмет на
някои изследвания, които оставят извън съмнение зависимостта на брутния вътрешен
продукт на глава от населението от равнището на общо социално доверие. Друга
връзка е между доверието и степента на подоходна диференциация (коефициент на
Джини). Въпросните анализи контролират връзката през множество променливи от
всякакъв характер. Нивата на доверие корелират негативно с предприемаческите
поведения, а с ранг на тривиално и доказано обстоятелство е, че в общества с по-високи
равнища на доверие се среща по-малко агресия, повече политическа стабилност и
социална отговорност.
По данни на Евростат (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets//sdg_16_50) България е устойчиво на първо място в Европа и по индекса „перцепция за
корупция“. Този показател не измерва обективните равнища на корупция, а усещането
на населението за наличие на такава. Разликата между едното и другото може да е
значителна по принцип, но в случая тя няма никакво значение, защото съществени са
именно индивидуалните перцепции и нагласи спрямо наличето на корупционни
практики в социалната действителност. Рекордно ниските нива на социално доверие ще
имат като следствие подозрителност и недоверчивост, изразяващи се в този индекс
независимо от реално съществуващите размери на корупцията, които си остават
непознаваеми.
Показаните досега традиционно и рекордно ниски равнища и черти на социалното
доверие в България не са любопитен факт, жизнерадостен куриоз или повод за шеговито
забавление. Те са в основата на драматични процеси и явления в българското общество,
включително и по отношение на поведенията на икономическите агенти. В тази връзка
тук се налага може би да се опитаме да очертаем по-конкретно и ясно измеренията на
проблема в обществен мащаб. В крайна сметка този български културален облик не може
да не е свързан с икономическите предпочитания и поведения на българина. С
недоверието са свързани качеството и производителността на труда на индивидуално
равнище (през призмата на мотивацията), производителността на националната
икономика, предприемаческите поведения (в България най-слабо изразени в ЕС),
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подоходната диференциация, „философиите“ на данъчната система и
бюджетирането, спестяванията, склонността към притежаване на дом вместо
наемането на такъв, склонността към използване на застрахователни инструменти,
нагласата към законите и спазването им, в т.ч. и в стопанската сфера, инвестициите
и т.н. Африканските нации и етнически групи като цело демонстрират ниски нива на
социално доверие. Има изследвания, които показват, че тези държави биха имали пет
пъти по-голям растеж на БВП на глава от населението, ако имаха същото равнище на
социално доверие като Швеция (Algan et al., 2010, p.2060-2092). Няма причини тези
изводи да не са относими към България.
Вън от чисто икономическите следствия на недоверието, съществуват и много
сериозни негови ефекти върху по-широк кръг обществени отношения – напр. високите
нова на агресия особено сред подрастващите, ниската толерантност към различията на
другия особено когато става дума за човешки измерения, оценявани като значими,
всеобщата недоверчивост и подозрителност (антиваксери, например), усещането за
всеобща корумпираност и мн.др.
Естественият въпрос „Какво да се прави“ при тази картина би ни насочил към някои
от водещите канали на въздействие върху ценностните ориентации, а именно семейство,
училище, медии, църква. И бегъл поглед върху тези канали един по един би показал
наличието на дълбок проблем и в самите тях. Само няколко щрихи в тази връзка.
Семейството остава до голяма степен извън възможностите за пряко въздействие.
Още повече, че сегашните родители на подрастващите кохорти сами са носители на
ценностния вакуум и дезориентация, формирани при началото на прехода от
тоталитаризъм към демокрация. Но в същото време това семейство няма как да не бъде
повлияно от доминиращия наоколо ценностен контекст, така че на него може да бъде
въздействано поне косвено, чрез средата, в която е потопено и през утвърдените около
него дефиниции за добро, правилно, елит, нормално, успех и пр. Във връзка с общото
българско социално недоверие и неговите по-частни феноменологии, както и с ролята на
семейното възпитание, е и един интересен въпрос, залегнал в методиката на Световното
изследване на ценностите (WVS – World Values Survey). Този въпрос засяга
възпитанието на децата и това, дали при него на подрастващите се внушава уважение
към другия и толерантност към различния. Въпросът, зададен на респондентите, е
доколко при възпитанието на децата в семействата им се смята за важно у тях да се
формира уважение и толерантност към други хора? Незавидно е мястото на България
в световен мащаб по повод на тази тема и това илюстрира един от фундаменталните и
първични проблеми при формирането на ценностни приоритети у децата в семейството.
Що се отнася до училището, вън от проблема с отпадането, с още по-голяма острота
стои въпросът за отсъствието на осъзната и регламентирана възпитателна роля на
средното ни образование. И двата въпроса са такива, че при тях е налице сериозно поле
и добра възможност за въздействие на държава и общество с помощта на целенасочени
политики и съответната нормативна уредба, регулираща позицията и защитата на
учителя и дисциплинарните права на училището.
Друг важен канал за въздействие върху формирането на ценности е религията.
Макар че българите са средно религиозни в сравнение с останалите европейци и нямат
особена представа за духовното и моралното съдържание на религията си, този канал
също би могъл да бъде от полза. За съжаление, и той не е лишен от свои собствени
проблеми и недостатъци. Различните религии промотират в различна степен и с
различни средства ценностни предпочитания, които смятата за важни. Доминиращото
вероизповедание в България е източното православие или ортодоксалното хрустиянство,
а то е последно сред останалите религии по отношение на изповядваното доверие на
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последователите си и следователно – в известен смисъл се справя със задачата си
относително най-зле.
Медиите по принцип не случайно носят прозвището „четвърта власт“. Влиянието
им е огромно по много направления, в т.ч. и при внушаването и поддържането на
определени ценности, и на първо място – (не)доверие. В България медиите имат особено
силно влияние въпреки недоверието в тях, което – поне за телевизията – е видно от
данните, показващи, че в България рекорден дял от населението гледа телевизия повече
от час и половина дневно (и то не сериали и културни предавания, а новини, политика и
текущи събития).
За поредна година обаче през 2019 в общодостъпния годишен доклад на
"Репортери без граници" неефективната съдебна система и корупцията са посочени като
ключови пречки пред свободата на словото в България. Той отново класира България на
111-о място в класацията си, което означава, че тя е на последно място от страните членки на Европейския съюз, и държавите на Балканския полуостров. Но съществува и
друг, по-„органичен“ проблем. В битката за тиражи и влияние медиите се стремят да
задоволят доминиращите вкусове и очаквания на аудиторията си. И по тази причина
българските медии активно подпомагат песимизма, цинизма, недоверието и
черногледството на своите зрители, слушатели и читатели. Това е естествен пазарен
механизъм, но и при него съществуват определени степени на свобода на държавни
институции и неправителствени организации, които биха могли да въздействат върху
начина, по който медиите у нас изграждат и насаждат нагласи и климат.
Чувствайки се длъжен да завърша някак оптимистично, нека да посоча, че все пак
по-младите в България демонстрират по-високи нива на доверие и както винаги –
надеждата е в тях.
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ЛИДЕРСТВО, ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ
ЛИЧНОСТНИЯТ СМИСЪЛ – МНОГОКОМПОНЕНТНА
КОМПЛЕКСНА МОТИВАЦИЯ ЗА ТРУД (Кейс стади)
Проф. дпсн Сава Петков Джонев, ДПРБ
PERSONAL SENSE –THE MULTIPLE COMPONENT COMPLEX
MOTIVATION TO WORK (Case study)
Prof. Sava Petkov Djonev, D.Sc., President of BPA
Резюме: Обезсмислянето е широко разпространен порок на трудовата дейност и това води от
една страна до дискомфорт и неудовлетвореност у служителите и от друга – до лошо качество на
продукцията и ниска производителност. В резултат са увредени както трудовият морал и
социалната атмосфера, в която живеят хората, така и икономическите показатели на бизнеса.
Откриват се различни средства за преодоляване на тази ситуация – чрез обогатяване на
трудовата дейност, чрез интелектуализацията ѝ, в техническото ѝ обезпечаване, в самоуправлението
на екипите и т. н.
В настоящата разработка ние споделяме своя опит по осмисляне на трудовата дейност
посредством хармоничното съчетаване на структурно-организационни промени с психологически
фокус върху човешката идентичност.
Ключови думи: личностен смисъл, процесно ориентирана организация, организационно
развитие, учебен център, комплексна мотивация
Abstract: Meaninglessness is a widespread vice of work, and this leads on the one hand to the
discomfort and dissatisfaction of employees and, on the other, to poor quality of production and low
productivity. As a result, both work morale and the social atmosphere in which people live and economic
indicators of business are damaged.
Different means are discovered for overcoming this situation – job enrichment, intellectualization,
technical provision, team self-management etc.
In the present work, we share our experience in making sense of the work by harmoniously
combining structural and organizational changes with a psychological focus on human identity.
Keywords: personal sense, process-oriented organization, organizational development, training
center, complex motivation

Организацията има две важни измерения за ефективност – печалба и смисъл:
Печалбата са постигнали всички оцеляващи организации, макар и с големи усилия.
Става дума за рационално използване на суровини и техника, за ефективна технология,
за конкурентна пазарна политика. Най-често нашите клиенти са така обсебени от тези си
задачи, че напълно забравят за смисъла, който успешните организации имат и трябва да
имат за своите служители. И доколкото мислят за хората си, то е като за отчисленията за
заплати, които работната сила им струва, и скритата съпротива на служителите, която
саботира на всяка крачка устрема на управителя.
При тази нагласа персоналът се превръща в неизбежна тежест, която трябва да се
държи изкъсо, а от консултанта се очаква с магически средства за седмица-две да накара
служителите да следват с прилежание разпорежданията отгоре.
Тук се намесва и друг психологически факт, който усложнява ситуацията. Колкото
по-високо стои в йерархията даден индивид, толкова по-голям достъп има до ресурси,
има по-богата мрежа от връзки с останалите, по-голяма власт и контрол върху
обкръжението си. Началникът няма онези ограничения да бъде собственото си Аз, които
имат подчинените. Той е личност, която утвърждава себе си и има възможности да влияе.
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Той е законодателен и решаващ орган, което му дава възможност да сътворява такава
организация, която да му осигури привилегировано положение.Това го мотивира да
взима дейно участие в процесите.
Докато изпълнителите са само пасивни наблюдатели, Гийомен (Дешамп, Ж., 1990)
отбелязва, че всички хора се самоопределят по отношение на „социалния субект”,
разбиран като норма, въплътена в една конкретна група – господстващите. В този
контекст един член на господстващата група се самоопределя по вътрешно съгласуван
начин като хомогенен с общата отправна точка, заложена в нормата за социален субект.
За подчинените обаче това не е така. Идентичността, приписвана им от господстващите
като „обекти”, и идентичността, приписвана им от социалната норма като „субекти”, не
съвпадат. Не е чудно тогава, че и удовлетвореността у изпълнителите е ниска и ще остане
такава, докато не им бъде осигурено правото да бъдат „субекти”.
Как постигаме това в организационното консултиране?
Най-високо на повърхността са: „привличането за участие”, „делегирането”,
„кариерните възможности”, „управлението чрез индивидуалните цели”, „обучението” и
„повишаването на квалификацията”. Тези практики докосват духовния свят на
служителя и придават смисъл на организацията за него – респективно го превръщат в
субект в организационната среда и на себе си като личност. Мотивират го.
За да се случат тези практики, организацията трябва да е подготвена и на второ
равнище: с изградена съответстваща „организационна структура”, „йерархична и
кариерна мрежа”, „мотивационна система”, „атестационна процедура”, „управленски
стил”, „информационна среда”.
Диагностиката определя, какво от това е налице или липсва и следва да се
доизгради. Но винаги се мисли и работи комплексно, мащабно. Консултирането е
полифонично изкуство за създаване на смисъл. Еднократната интервенция без
диагностика и само в едно-две от указаните направления ни отнася към групата „Едно
си знае баба, едно си бае” и ни обрича на 90% неуспешни консултантски интервенции.
Настоящата разработка представя консултативен проект на тема „Организационно
развитие на фирма Дакс-96”, стартирал през месец февруари 2017 г. и продължаващ до
настоящия момент (ноември 2019 г.). Фирмата се занимава със обработка на
големогабаритни стъклени плоскости за строителството и архитектурата и с търговия на
стъклообработващи машини и материали. Наброява около 80 служители.
Характерно за консултативния проект е неговото постъпателно изграждане в
процес на постоянна диагностика и обратна връзка, на постепенно откриване на
проблемите на организацията и тяхното третиране.
Самодиагностиката на клиента показа чувствителност към следните проблеми:
• Ниско равнище на дисциплина и самоволни отсъствия.
• Ниско равнище на производителност и качество.
• Липса на готовност да се работи извънредно.
• Голямо текучество.
• Ниско равнище на квалификация.
• Като цяло – нисък трудов морал.
Диагностиката на консултанта е проведена с въпросник за оценка за
състоянието на основните параметри на организацията:
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Обстановка на работното
място.
Техническа обезпеченост.
Работен режим.
Чувство към работата.
Трудова дисциплина.
Контрол.
Организация на работата.

Таблица 1.
Отношение на ръководителите.
Взаимоотношения между
колегите.
Помощ при проблеми.
Информация.
Признание за труда.
Заплащане.
Квалификационни обучения.

Използвани са 5-степенни рангови скали за оценка на отговорите.
Резултатите от допитването са представени обобщено за цялото предприятие и
отделно по звена:
a. Мениджъри.
b. Администрация.
c. Търговски персонал.
d. Производство.
e. Складови служители .
Резултати от диагностиката:
• Мениджъри:
- Ниско ниво на трудова дисциплина;
- Слаб контрол;
- Лоша организация на работата;
• Администрация:
- Необходимост от квалификационни обучения;
• Търговски служители.
• Служители в склада.
• Ниски показатели по функциите на мениджърите.
• Служители в производство:
- Отблъскваща обстановка на работното място;
- Техническа необезпеченост;
- Хаотичен работен режим;
- Негативно чувство към работата;
- Лошо отношение на ръководителите;
- Неколегиалност;
- Липса на информация;
- Липса на признание за труда;
- Ниско заплащане.
Основни заключения от диагностиката:
Мениджърите демонстрират най-високи оценки по всички показатели на
организацията, освен по ниво на трудова дисциплина, контрол, организация
на работата, където оценките им са най-ниски, макар че именно тези
функции са тяхно задължение.
Служителите в производството дават системно по-ниски оценки на
организационните параметри от колегите си от другите звена, което говори за
съществен дисбаланс в нагласите на отделните звена към организацията в
ущърб на работниците от Производствен цех.
I. Тези резултати определиха първата стратегическа цел на консултантския проект
– усъвършенстване на мениджмънта, за да може да овладее дисциплината, контрола,
организацията на работата.
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Развитие на мениджмънта:
Ежеседмично бяха провеждани двучасови обучения, обхващащи следните теми:
Таблица 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мотивация.
Съпътстващи беседи.
Екипи.
Лидерство.
Компетенции.
Учебен център.
Длъжностни характеристики.
Обучение.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Нови служители.
Организационна култура.
Управление на човешките ресурси.
Стрес и справяне със стреса.
Оперативен мениджмънт.
Дърво на проблемите – дърво на целите.
Стратегически и паралелно планиране.
Дисфункционални лидерски стилове.

Нова структура – бригадна организация.
Въведена беше бригадна организация на труда в цеха, което преследваше
множество цели:
• Да се обхванат в подредена организация всички работници в производството.
• Да се изведат няколко по-надеждни служители (4 човека) от общата маса
работници с нисък трудов морал, които да послужат като ядро на бъдещ ефективен
екип.
• Бригадирите да развият нови идентичности – на мениджъри, на авторитети, на
„субекти”.
• Тази нова идентичност да бъде подсигурена с мениджърско обучение.
• В групов план това да даде вяра, че всеки може да успее, когато се старае.
• Същевременно да изгради култ към квалифицирания, дисциплинирания,
съвестния работник.
Този подход демонстрира висока корелация между организационна структура и
организационна психология – структурата поражда нови личности, нов личностен
смисъл. Професията и кариерата придобиват ново съдържание, ново значение за
бригадирите. Те стават по-съвестни, по-организирани, по-отговорни. Формират ядрото
на новия екип на мениджърите.
Междувременно изпълнителният директор – един от собствениците на фирмата –
премина обучение по „Организационно консултиране, мениджмънт, управление на ЧР”.
Това придаде изключителен личностен смисъл на проекта за него и се превърна в
устойчива и осъзната подкрепа по време на изпълнението му.
II. Втората стратегическа цел на консултантския проект се насочи към разгръщане
нова идентичност на работника – преодоляване на ниското равнище на квалификация
на работниците, дисбаланса в нагласите на отделните звена към организацията,
междудепартаменталните вражди.
• Съвместно със заварените и новите мениджъри беше разработена система за
кариерно развитие:
- Служители на обучение – рейтинг: 9-10.
- I–во ниво: Общ работник – рейтинг: 10-11.
- II–ро ниво: Оператор машина – рейтинг: 10-12.
- III–то Заместник-отговорник на машина, наставник – рейтинг: 13.
- IV–то ниво: Отговорник на машина, наставник – рейтинг: 14.
- V–то ниво: Бригадир – рейтинг: 15.
Рейтингът изразяваше приноса на всяка позиция към производствения процес.
Участието на новите мениджъри в този процес обогати представата им за новата
им идентичност като „субекти”.
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За служителите системата за кариерно развитие отвори перспективата за развитие
и израстване, как да достигнат равнището на вече отличените си колеги.
• В същия състав заварените и новите мениджъри разработиха длъжностни
характеристики за отделните степени с нарастващи изисквания за управление на
повече от една машина, изпълняване на наставнически задължения и поемане на
управленски функции.
Разработката на длъжностни характеристики спомогна съдържателното
очертаване на търсената идентичност за работника и на когнитивно ниво допринесе за
нейното изграждане.
Що се отнася до участието на новите мениджъри в този процес, това обогати
представата им за себе си като „субекти” и допринесе за утвърждаване на нов личностен
смисъл на позицията им за тях.
• Паралелно с длъжностните характеристики мениджърите бяха привлечени в
разработване на поливалентна система на заплащане, включваща различни
показатели (Фиг. 1).
Този акт повиши интереса на служителите към консултативния проект и надеждата
за по-високо заплащане.
Предостави на мениджърите възможност още веднъж да видят своето участие в
организацията като субекти.

Фигура 1. Поливалентна система на заплащане
• С цел преодоляване на ниското равнище на квалификация на служителите и
привличане на нови работници, след оценка пазара на труда и констатацията за
дефицит на подобни специалисти, фирмата взе отговорното решение да създаде
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПО СТЪКЛООБРАБОТКА.
С активното участие на мениджърския екип беше разработена Учебна програма от
40 модула по теми, касаещи физическите, химическите, технологическите аспекти на
стъклото.
С помощта на новосформирания отдел Човешки ресурси и информацията от
интернет бяха разработени два „Сборника учебни материали по стъклообработка – I и II
част”, всеки с по около 110 страници.
Лекциите, с продължителност около 60 минути, се водеха ежедневно в началото на
работния ден от мениджъри, бригадири и висококвалифицирани работници на фирмата,
които показаха завидни лекторски умения и добавиха към своя идентификационен
профил категорията „преподавател”. Така напредъкът в личностния смисъл на
професията за тези служители придоби ново, по-високо, напълно интелектуално
измерение.
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Паралелно през останалата част от работния ден всеки обучаван участваше в
практически занимания с наставници.
Първият випуск11 обучавани начинаещи работници премина своя 40-дневен
квалификационен курс от 06. 05. до 19. 06. 2019 г. Успешно завършиха 9 участника в
обучението.
Междувременно се изяви друг проблем – междудепартаментален конфликт
между Търговски и Производствен отдел, дължащ се на неограничения стремеж на
търговците да приемат спешни поръчки и невъзможността на производството да ги
изпълнява, поради нарушаване на хода на плановите задачи.
За разрешаване на конфликта беше проведено демонстративно обучени за
„процесно ориентираните организации”, при които водещ принцип на планиране е не
отделът сам за себе си, а свързващият звената процес, който осигурява крайния резултат.
В случая такъв процес беше „управлението на продукта” (Фиг. 2.).

Фигура 2. Водещ процес „Управление на продукта.”
Беше проведена „Процесно ориентирана оперативка”, на която всяка от страните
запозна другата страна с проблемите си около управлението на продукта.
След това на всяка от страните беше възложено да си постави задачи,
разрешаването на които да спомогне за решаването на проблемите на другата страна.

Фигура 3. Процесно ориентирана оперативка
Задачи, които Търговски отдел си поставя с цел да подпомогне решаването
проблемите на производството:
1.
Да не се допуска клиентите да предоставят неуточнени карти на поръчките.
2.
Да се планират малките поръчки, за да се отчита времето, което те поглъщат.
3.
Сутрин, след оперативката с бригадирите, Началникът на производството да
провежда оперативка с Търговски отдел, с цел да запознае търговците със
състоянието на натоварването и изпълнението на плана в Производствения цех.
4.
Да се изготви списък на новите търговци и се предостави на Началника на
производството, за да преминат еднодневна квалификация в Производствен цех.
(За провеждането на тази квалификация да се ангажира Учебния център)
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Задачи, които отдел Производство си поставя с цел да подпомогне решаването
проблемите на търговците:
1.
Да проведе еднодневно квалификационно обучение в производството с новите
търговци по списък, изработен от Търговски отдел.
2.
Всекидневно сутрин Началникът на производството да провежда оперативка с
Търговски отдел с цел да информира търговците за състоянието на натоварването
и изпълнението на плана в Производствения цех.
3.
С цел да се повиши производителността, да се рационализира работата като
„всички четворки /до 1.60/ и огледала се кантират на големия кант”.
4.
Да се работи интензивно по проекта за обучението на нови хора с цел да се увеличи
производствения капацитет на цеха.
5.
Да се разговаря с клиентите, че по-бавната поръчка и по-качествена…
Новият личностен смисъл който привнесе Процесно ориентирана оперативка в
мисленето на екипите беше в две направления:
– значението на процесната организация на производството;
– значението на другите за общия резултат.
Накрая на описвания тригодишен период, с цел набиране на обратна информация
и планиране на по-нататъшни интервенции за организационно развитие на фирмата
Дакс-96, беше проведена диагностика на проблемите по метода „KJ” (метод на
листчетата) на Кавакита Джиро (Raymond Scupin, 1997) за изработване дърво на
проблемите.
На принципа „причина-следствие” бяха сформирани четири диагностични
клъстъра, които обособиха четири проблемни области (Фиг. 4, 5, 6, 7):

Фигура 4. Липса на колективизъм
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Фигура 5. Неправилна кадрова политика

Фигура 6. Недоверие в мениджърите

Фигура 7. Липса на мотивация
Тези проблемни области са цел на организационното консултиране през
предстоящия период – 2020 г., през който консултативният проект продължава своето
разгръщане.
Изводи
На първо място следва да се отбележи ролята, която изигра обучението на
изпълнителния директор по посока на личностния смисъл, който придоби за него
консултативния проект. Личностен смисъл, който се уголемяваше с всяка следваща
успешна интервенция и осигуряваше стабилна опора за идеите на консултанта.
На второ място, осмислянето на трудовата дейност посредством съчетаване на
структурно-организационни иновации с психологически фокус върху проектираната
човешката идентичност. Грижата за хармоничната връзка между личност и
организационна среда.
На трето място – високите изисквания, които подобен проект поставя към
консултанта:
• богат арсенал консултативни инструменти;
• аналитичен подход;
• комплексна интервенция;
• решителност, убедителност, устойчивост;
• реализъм;
• находчивост;
• грижа за клиента.
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Резюме: В статье исследуется актуальные проблемы развития современного человека и
общества. В центре внимания статьи – современные процессы глобализации и общества
потребления, их противоречивое влияние на развитие человека и общества. Глобализация и
общество потребления рассматриваются автором в качестве западного проекта капитализации и
подчинения ресурсов человека и природы интересам капитала и бизнеса. Глобализация и общество
потребления рассматриваются автором, как разрушительные формации общества. С критических
позиций рассматривается проблема новых лидеров общества. Автор приходит к выводу о росте
потребностей общества не только в хорошо образованном лидере, но лидере творческом,
общественно ориентированном и моральном по своим ценностям и жизненным целям.
Ключевые слова: глобализация, общество потребления, левиафан, разрушение общества и
человека, новый моральный лидер
Abstract: The article studies the current problems of development of the modern person and society.
In the center of attention of the article are the modern processes of globalization and the consumer society,
their controversial influence on development of the person and society. The author considers globalization
and consumer society as a Western project of capitalization and subordination of human and natural
resources to the interests of capital and business. Globalization and the consumer society are considered by
the author, as destructive formations of society. From critical positions the problem of new leaders of society
are considered. The author comes to a conclusion about the growing needs of society for a leader who is not
only highly educated but is also creative, oriented to society and moral in his/her values and life goals.
Keywords: globalization, consumer society, leviathan, destruction of society and person, new moral
leader

Первый и наиболее важный критический тезис статьи в том, что господствующая
в современном мире форма глобализации весьма схожа с образом «Герники» (образом
разрушительной войны) (см. Рис.1) и Левиафаном (образом чудовища, пожирающего
современного человека и общество) (см.Рис.2). «Герни́ка» (исп. Guernica) —
картина Пабло Пикассо, написанная в мае 1937 года по заказу правительства Испанской
Республики для испанского павильона на Всемирной выставке в Париже. Тема картины,
исполненной в манере кубизма и в чёрно-белой гамме, — бомбардировка Герники,
произошедшая незадолго до этого, а также ужас апрельской испанской
революции и Гражданской войны в Испании (1931—1939 годов). «Герника» как образ
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разрушающегося (разрушенного) мира имеет некоторые черты сходства с разрушением
мира человека в 21 веке. Доминирующие тенденции глобального мира:
1.
Унифицирующая страны и народы мира западная форма глобализации,
которая в своей сущности носит западноцентристский характер и построена на
интересах развития западного капитала и бизнеса. Благополучие западного мира
за счет остального не западного мира, его природных и человеческих ресурсов.
2.
Агрессивное и разрушительное наступление на человека ценностей и
практик западного общества потребления и потребительского отношения к жизни
(см. Рис. 3,4,5,6,7) .
3.
Мы солидарны с определением общества потребления, сформулированном
Ж.Бадрийяром.
Общество потребления (Бодрийяр)
«Общество потребления» (фр. La société de consommation: ses mythes et ses structures) —
социально-философский труд Жана Бодрийяра, написанный в 1970 году.
Бодрийяр рассматривает потребление как цепную психологическую реакцию, которая
направляется современной магией, природа которой бессознательна. Потребление
предметов больше не связано с их сущностью — речь идёт скорее об отчужденных знаках
предметов, которые существуют лишь в связи друг с другом. Избыток предметов
потребления указывает на «мнимое» изобилие, которое Бодрийяр противопоставляет
«подлинному» изобилию, существовавшему, по его мнению, при собирательном способе
хозяйствования.
Бодрийяр
считает,
что общество
потребления —
это
общество
самообмана, где невозможны ни подлинные чувства, ни культура, и где даже изобилие
является следствием тщательно маскируемого и защищаемого дефицита, имеющего
смысл структурного закона выживания современного мира. В этом его идеи
перекликаются с теорией дефицитной экономики. Бодрийяр рассматривает потребление
в отрыве от естественной природы, считая его следствием возведённой в культ
социальной
дифференции,
направленной
на
оправдание
в
любых
условиях
необходимости
экономического
роста.
В
этом
он
полемизирует,
в
частности,
с Гэлбрейтом, допускающим существование у потребителя рациональных потребностей.
Бодрийяр считает, что в манипулировании потреблением содержится объяснение
парадоксов современной цивилизации, для которой равно необходимы бедность, войны
и эстетическая медицина, преследующие одну и ту же цель — создание уходящих в
бесконечность целей для наращивания производства.

Рисунок 1. Противоречивость и разрушительность западной формы глобализации
и агрессивного общества потребления как Нового Левиафана (см. Рис. 2).
Основные идеи статьи
1. Глобализация (Globalization) и Геополитика. Два проекта глобализации в 20 веке:
Западный и Советский проекты глобализации в 20 веке.
2. Глобальная экономическая колонизация мира западом. Борьба запада за
природные, и человеческие ресурсы и рынки сбыта. Подчинение западным интересам
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(западному капиталу и политике) природных, человеческих ресурсов не западных стран
и народов.
3. Глобальная культурная колонизация мира западом. Деидентификация не
западных народов. Замена традиционных национальных и этнических культур на вне и
над национальные западные глобальные идентичности. Западная культурная
колонизация как условие создания управляемой массовой рабочей силы (Армия труда)
и массового потребителя (армия потребления).
4. Глобальное социальное разрушение мира (разрушение западной глобализацией
традиционных социальных институтов обществ (традиционная мораль, традиционные
религии, традиционная семья и т.д.).
5. Демократизация и либерализация как Мягкая сила (soft power, англ.),
разрушающая традиционные культуры и идентичности и фактор космополитизации и
подчинения не западных народов западным интересам. Смерть национальных культур и
идентичностей.

Рисунок 2.
6. Амбивалентность западной глобализации. Западная Глобализация как единство
Глобального Производства (общество всеобщего труда - society of general work, англ.) и
Глобального Потребления (общество потребления - consumer society, англ.), Единство
Глобального Производства и Глобального Потребления как условие Глобальной
Прибыли.
7. Нука как служанка (инструмент) западного глобального экономического
проекта. Технологизация и коммерционализация науки. «Знание это деньги!»
8. Двойная эксплуатация человека и общества со стороны капитала, в условиях
западной глобализации (двойное отчуждение человека). А) Эксплуатация человека как
массовой рабочей силы. B) Эксплуатация человека как массового потребителя.
9.Человеческая культура и природные ресурсы мира как ингредиенты западного
глобального производства и потребления. Западная Глобализация как превращенная
общественная форма, как капитализация мира и отчуждение человека и общества.
10. Новые лидеры западного проекта глобализации являются аттракторами
развития западной глобализации и капитала. Новые глобализационные лидеры как
ресурсы ускоренного разрушения качественного образования, качественной науки,
депопуляции, разрушения традиционных социальных институтов, диффузия
традиционной духовной морали и т.д., так как они ориентированы на примитивные цели,
личную карьеру и успех, личное потребление. Они в большей степени прагматичны,
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эгоистичны, нарцистичны, чем это нужно для развития общества. Они опасны для
общества.

Рисунок 3.

Рисунок 4.
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Рисунок 5.

Рисунок 6.
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Рисунок 7.
11. Ослабление креативности, протесты и бегство от западной глобализации.
Тенденции к многополюсному миру, диффузия и слом западной оси мировой истории.
Развитие
протестных
субкультур,
идейный
Дауншифтинг
(Даунши́фтинг (англ. downshifting,
переключение автомобиля на
более низкую
передачу, а также замедление или ослабление какого-либо процесса) — термин,
обозначающий человеческую философию «жизни ради себя», «отказа от чужих целей».
Родственен понятиям «simple living» (с англ. — «простой образ жизни») и«опрощение».
Люди, причисляющие себя к дауншифтерам, склонны отказываться от стремления к
пропагандируемым общепринятым благам, наподобие постоянного увеличения
материального капитала, карьерного роста и т. д., ориентируясь на «жизнь ради себя».
Наибольшее развитие дауншифтинг получил в США и Австралии. Согласно недавним
опросам общественного мнения, более 30 % американцев и 26 % австралийцев уже
сделали свой шаг в этом направлении (см.Википедия).
12. Цивилизационное, культурное и популяционное ослабление запада, как
проблема западной формы глобализации и народов с ней связанных.
13. Западная Глобализация как Глобальный Социальный Хищник (Левиафан).
Вырождение западного проекта глобализации. Агрессивное потребление природы,
человека и культуры, как ингредиентов развития Капитала и Бизнеса. Гистолиз
(ускорение) западной глобализации и одновременно рост социальной энтропии
(дезорганизация) и социально-природных бифуркаций (катастроф).
14.Не запад быстро научился у запада рациональности и ускоряется в развитии.
Появление новых аттракторов (новых проектов) глобализации в мире. Формирование
Многополярного мира вокруг новых глобальных аттракторов. Нарастающая
конкуренция и борьба новых глобализационных проектов в мире (Китай, Индия,
Мусульманский мир, Африканский мир, Латиноамериканский мира, Евразийский
проект России...). Борьба за человеческие и природные ресурсы возрастает.
15. Проблема новых лидеров как проблема Новых духовно ориентированных
лидеров, способных на альтруизм, справедливость, ответственность и служение
обществу. Заказ истории на Новых духовных, альтруистичных и ответственных
лидеров, способных служить человеку и обществу, возрастает (см.рис 8)..
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16. Общество в ожидании постзападного (не западного) нового мировоззрения,
новой идеологии, основанных на духовной морали, ответственности, справедливости и
альтруизме.

Рисунок 8.
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на въвлечеността в нея. Направените анализи дават възможност за създаване на програми за
обогатяване на смислеността на работата в организациите, като основа за подобряване на
ангажираността, задържането на персонала и увеличаването на влаганите в работата усилия.
Ключови думи: смисъл, въвлеченост в работата, смисленост в работата, лидерство, личност
Abstract: We explore the relationships of job involvement with the perceptions of meaningfulness of
work, styles of meaningmaking as personality traits and three leadership styles. The data is from a survey
of 247 individuals, out of which 140 are women and 95 are men, mostly young people. The results show the
meaning of work as a key variable in explaining job involvement. The analysis offers insights to create
programs to enhance meaningfulness of work in organizations, as a basis for improved engagement, staff
retention and work efforts.
Keywords: meaning, job involvement, meaning of work, leadership, personality

Понятието за смисъл в работата става важен за организационните психолози от
средата на 20-ти век, когато множество изследвания са били посветени на разбирането
на това каква е значимостта на работата за хората. Редица проучвания показват, че когато
хората намират работата си за смислена, тя се отразява на приноса им (Gagné & Deci,
2005). Хората се чувстват по-удовлетворени (Kamdron, 2005; Sparks & Schenk, 2001) и с
по-висока ефективност (Ahmed et al. 2016). Смисълът в работата също така е свързан с
ценности и с морално ценен труд (Ciulla, 2000) и дори с работа, в която хуманността у
служителя се разглежда като цел, а не просто като средство (Bowie, 1998).
Съществуват основни различия в начина на концептуализиране на смислеността
(Lepisto and Pratt, 2017). Най- подробният модел за смисленост на работата е разработен
от Липс-Вийрсма (Lips-Wiersma, 2002). Този холистичен модел предлага четири
източника на смислена работа: развитие на Аз-а, свързаност с другите, изразяване на
пълния потенциал и служене на общи с другите каузи. Смислената работа се проявява
като комбинация на тези четири дименсии, но също така и като баланс и хармония в
тяхното проявяване (Lips-Wiersma & Morris, 2009).
На основата на прегледа на широк кръг от дефиниции за смислената работа на
различни изследователи са идентифицирани ключови теми и повтарящи се елементи.
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Въз основа на този преглед се обосновава съществуването на три отделни измерения на
смисъла в работата, които обикновено се срещат в различните изследвания на смисъла в
работа: значимост, по-мащабна (над индивида и отнасяща се до обществено благо) цел и
самореализация.
Прави се разграничение между смисленост в работата и управление на смисъла в
работата, като се акцентира на второто. Съществува сериозен интерес към смислеността
на работата и източниците на смисъл, защото на управлението на смисъла в работата се
гледа като на средство за засилване на мотивацията и ангажираността към работата (May
et al., 2004). Подобни изследвания се базират на допускането, че лидерите и
организационната култура трябва да създават, както и активно и съзнателно да
управляват смислеността в работата.
Лидерство и смисъл в работата
От лидера в организацията често се очаква да влияе върху ангажираността на
служителите и един от начините за това е да се създаде усещане за смисъл. Лидерите
могат да направят това чрез насърчаване на автономия, цел и майсторство при
изпълнение на задачите. Друг важен аспект е създаване на контекст, в който да се впишат
конкретните задачи на отделния човек, като разкриват по-широката картина на
организацията. Лидерите често изпълняват функцията на преводачи на
организационните ценности и цели на езика на ежедневието на служителите, така че да
се осигури еднаквост на разбиранията в цялата компания. Не е достатъчно лидерите да
комуникират общоорганизационната визия, те трябва да помогнат на служителите да
разберат как техните лични цели и ценности се вместват в тази визия. (Trope & Liberman,
2010).
Лидерство чрез създаване на смисъл. Ру, Тен Хорн, Зиновиева и Денеш (Roe et
al., 1997) предлагат идеята за експлицитно насочване към формиране на смисъл като
лидерски стил: лидерство чрез създаване на смисъл. Този стил лидерство описва
действия и подходи, чрез които лидерът разкрива по-висшите цели на организацията и
ги трансформира на езика на ежедневните задължения на индивида. Лидерът създава
възможност на личността да види как нейните действия допринасят за постиженията на
организацията и за глобалната цел. Лидерството чрез създаване на смисъл се асоциира с
подходите за управление чрез целите и управление чрез ценностите. Тези два подхода са
насочени към разкриването на по-голям хоризонт от смисли пред индивидите, извън
конкретната ситуация и задача, посочват се ползите от дейността на организацията за пошироката социална общност. При управлението чрез задачите, индивидът има по-големи
възможности да контролира сам изпълнението, стига да се постигнат организационните
цели. Управлението чрез ценности е надграждане на предишния подход, при който се
залага на споделени ценности между компанията и служителите. По този начин в
работата се включва цялостната личност на индивида и се гарантира нейната
дългосрочна ангажираност.
Същите автори предлагат и други два стила на лидерство: коригиращ и фокусиран
върху емоциите. Коригиращият стил лидерство се фокусира върху изпълнението на
задачите. Лидерите наблюдават ефективността в работата и предприемат коригиращи
действия, за да осигурят постигане на резултати според приетите стандарти и времеви
ограничения. Този стил работи много добре при т.н. подход „управление чрез задачите“.
При него управлението на представянето е краткосрочно, ориентирано към ситуацията и
много често се губи от поглед или дори не се взема под внимание цялостната картина.
Лидерство, фокусирано върху емоциите. Лидерите, които използват този стил
създават позитивна емоционална атмосфера, като свързват работата с емоциите и
социалната структура. Тези лидери са емоционално достъпни, защитават интересите на
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последователите си и се грижат да има подходяща подкрепяща среда, която да
опосредства постигането на резултати в работата. Социалният и емоционалният контекст
са от значение за ангажиране на цялостната личност в работния процес.
Целта на настоящото изследване е да провери ролята на смисъла, който хората
намират в работата си, личностните характеристики, свързани със смисъла и лидерството
като източник на смисъл играят за въвлечеността в работата.
Методология
Инструменти
Дименсии, свързани със смисъла. За изследване на смисловата страна на
работния процес е използвана и скалата смисленост на извършваната дейност
(Зиновиева, 2010). С нея се проверява актуалната перцепция за наличие на смисъл в
дейността. Съдържанието изразява степента, до която човекът открива и чувства
наличието на смисъл както в това, с което се занимава в момента, така и в общите задачи
в плана на жизнената дейност. Примерен айтем „Когато изпълнявам всекидневните си
задължения, чувствам, че животът ми има смисъл.“
За особеностите на личността, които са свързани със смисъла, са използвани две
скали: сензитивност към смисъла и избягване на смисъл.
И. Зиновиева предлага концепция за цялостна смислова система у човека, една от
проявите на която е стабилно присъстваща тенденция към търсене на смисленост в
поведението и във вътрешния свят на човека (Зиновиева, 2010). Този специфичен процес
авторката концептуализира като сензитивност към смисъла. Операционализацията на
сензитивността към смисъл се отнася до преживяване на смисъла като ценност,
тенденция към свързване на отделните действия в обединени от общ смисъл цялости. За
измерване на сензитивността към смисъла е използвана скала която е проверена
емпирично в различни европейски страни. В началото тя е апробирана в България,
Унгария и Холандия, а по-късно е приложена в Гърция, Румъния, Чешката република и
Египет. В оригиналното изследване в България скалата, съставена от 9 айтема, показва
много висок коефициент за вътрешна съгласуваност (алфа на Кронбах) от 0,89.
Илюстрация на айтемите: „Почти винаги мисля за смисъла на това, което правя.“
При изследване с полуструктурирани интервюта (Йончева, 2018), в изказванията и
разсъжденията на редица участници проличава, че за тях смисълът няма никаква
стойност. За въпросната група от респонденти смисълът може да съществува, може и да
не съществува, но не играе никаква роля нито за ефективността на работата, нито за
самата дейност, нито дори за по-широкото разбиране за живота. Твърдения на тези
интервюирани лежат в основата на скала, концептуализирана като избягване на смисъла
(Йончева, 2018). Типичен айтем: „Не се замислям особено за ценността и полезността на
това, което трябва да правя.“
Лидерски стилове. За изследване на лидерските стилове са използвани скалите,
предложени от Ру, Тен Хорн, Зиновиева и Денеш (Roe et al., 1997): лидерство чрез
създаване на смисъл, коригиращ стил лидерство и лидерство, фокусирано върху
емоциите, които бяха подробно представени по-горе.
Въвлеченост в работата. Скалата изразява степента на това дали човек е
ангажиран емоционално в изпълнението на задачите съставящи дейността и доколко се
интересува дали ги изпълнява добре. Примерни айтеми „Когато работя, часовете минават
незабелязано“. „Бих останал(а) и след края на работното време, за да довърша работата
си, дори ако не ми плащат за това.“ (Roe, Ten Horn, Zinovieva, & Dienes, 1997).
Извадка. Изследваните лица бяха избрани на случаен и доброволен принцип, без
заплащане за участието. В емпиричното изследване взеха участие 247 лица. От тях 140
са жени и 95 мъже. Преобладаващото образование е средно (50,2%) и висше (43,7%)
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образование. Извадката се състои от млади хора – близо половината от лицата са на
възраст до 25 години (49,4%), останалите са разпределени равномерно в по-горните
възрастови диапазони. Преобладаващо респондентите са от столицата (48,2%) и от
големите градове (25,5%).
Психометрични свойства на използваните скали
Беше извършен анализ за вътрешна консистентност на скалите с помощта на
коефициента алфа на Кронбах. От таблица 1 може да се види, че най-висока вътрешна
консистентност имат скалите Лидерство чрез създаване на смисъл и Лидерство чрез
фокус върху емоциите – там съответно алфата на Кронбах е 0,820 и 0,817. Много високи
са и коефициентите за промеливите Корективен стил на лидерство
(0,730),
Ефективност-резултати (0,732), Сензитивност към смисъла (0,735) и Ефективностусилия (0,729). Всички останали променливи имат сравнително добри стойности по този
показател – над 0,65. Изследването на нормалността на разпределението на скалите
показва, че всички стойности на коефициента на наклона са между -1 и 1, което означава,
че те имат нормално разпределение без сериозни отклонения.
Таблица 1. Вътрешна консистентност и нормалност на използваните скали
Нормалност на
Брой
Алфа на
Скала
разпределението:
айтеми
Кронбах
коефициент на наклона
Смисъл в работата
Сензитивност към
смисъла
Стил Избягване на
смисъла
Лидерство, фокусирано
върху смисъла
Лидерство чрез фокус
върху емоциите
Корективен стил на
лидерство
Въвлеченост в работата

6

0,651

-0,135

9

0,735

-0,322

9

0,728

0,101

6

0,820

-0,232

5

0,817

-0,590

5

0,730

-0,280

6

0,658

-0,299

Резултати от изследването
Предвид целите и изследователските търсения, както и във връзка с типа данни,
при обработката на резултатите от изследването бяха използвани следните типове
статистически анализи: корелационен анализ (Pearson) и многофакторен линеен
регресионен анализ.
Въвлечеността в работата демонстрира (таблица 2) силни и значими корелации,
както с променливите за смисъла, така и с тези за лидерство. Смисълът в работата е в
най-силна степен свързан с това, колко въвлечени хората се чувстват в работните задачи.
Наблюдаваме доста висока положителна корелация от 0,613**. Следващата по сила
корелационна връзка на Въвлечеността в работата е със Сензитивността към
смисъла. Колкото по-чувствителни са хората към смисъла на това, което правят, толкова
по-въвлечени са те в него. Стилът Избягване на смисъла има значима умерена
негативна корелация с Въвлечеността (-0,245**) и потвърждава очаканията за
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деструктивност на избягването на смисъла по отношение на ангажираността в работния
процес.
Стиловете на лидерство показват средно високи и значими корелационни връзки с
Въвлечеността в работата, като най-силна е връзката с Корективния стил на
лидерство (0,386**), следван от Лидерство чрез създаване на смисъл (0,342**) и
Лидерство чрез фокус върху емоциите (0,307**).
Таблица 2. Корелации на променливите за лидерство и смисъл с
променливата Въвлеченост в работата.
Скали
Въвлеченост в работата
Смисъл в работата
0,613**
Сензитивност към смисъла
0,434**
Корективен стил на лидерство
0,386**
Лидерство чрез създаване на смисъл
0,342**
Лидерство чрез фокус върху емоциите
0,307**
Стил избягване на смисъла
-0,245**
** Корелацията е значима на равнище р>0.01
Втората част от анализа е фокусирана върху изследването на предикторите на
въвлечеността в работата с помощта на постъпателен (stepwise) регресионен анализ.
Съгласно нашия теоретичен модел, независимите променливи са смислеността на
работата, сензитивността към смисъл, избягване на смисъл и лидерските стилове, а
въвлечеността в работата играе ролята на зависима променлива.
Регресионният модел, изведен за променливата Въвлеченост в работата,
включващ всички независими променливи, обяснява 43,7% от разпределението й
(таблица 3). Три от независимите променливи са статистически значими предиктори на
полагането на въвлечеността в работата. Не е налична мултиколинеарност на
независимите променливи, като необяснената от останалите независими променливи
вариация на всяка от тях е над 60%.
Таблица 3. Регресионни коефициенти и мултиколинеарност на значимите
предиктори на променливата Въвлеченост
Модел
Нестандартизирани
коефициенти
t
Значимост
Колинеарност
B
Стандартна
грешка
Смисъл в
работата
0,483
0,064
7,495
0,000
0,685
Сензитивност
към смисъла
0,217
0,066
3,316
0,001
0,765
Корективен стил
на лидерство
0,109
0,050
2,171
0,031
0,737
2
0,437
Приведен 𝑅
Смисълът в работата е най-значимият предиктор на зависимата променлива
Въвлеченост в работата, според модела – бета коефициент 0,483***. Хората, които
намират смисъл в работата си, се чувстват много по-въвлечени в нея в сравнение с тези,
които не намират смисъл. Сензитивността към смисъла има по-слаби предиктивни
възможности, но е с висока значимост (0,217***). Може да се обобщи, че
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чувствителността на хората към смисъла в работата им допринася в голяма степен за
въвлечеността, която те чувстват.
Корективният стил на лидерство е с гранични стойности, но все пак в този модел
е значим предиктор с най-ниския бета коефициент (0,109**). Според данните, този стил
на лидерство също води до въвлеченост в извършваната работна дейност.
Заключение
В резултат на направения анализ може да се заключи, че смислеността на работата
е най-значимият предиктор за въвлечеността в работата. Въвлечеността в работата е
силно повлияна и от тенденцията да човек да търси смисъл в нещата, които прави като
личностна харктеристика. Лидерският стил с много слаба степен обяснява въвлечеността
в работата.
Резултатите, свързани със стиловете на лидерство са особено любопитни, още
повече, че съвременната бизнес-практика има големи очаквания към лидерите да бъдат
източник на смисъл за екипите си. Вероятна причина за по-слабото участие на лидерите
е, че само лидери не са достатъчни, за да се изгради смисъл. Това е двустранен процес, а
не пасивно приемане на външни модели и служителите също трябва да участват.
Съвременният бизнес обръща особено внимание на всички фактори от средата,
които могат да максимизират ефективността на трудовата дейност. В тази светлина
повишаването на смислеността на работата може да бъде солидна основа за разработване
на фирмени политики с цел постигане на по-добра въвлеченост в работата. Направените
анализи дават възможност за създаване на програми за обогатяване на смислеността на
работата в организациите, като основа за подобряване на ангажираността, задържането
на персонала и увеличаването на влаганите в работата усилия.
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ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СРЕДАТА НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ИЗБОР МЕЖДУ МАКИАВЕЛИЗЪМ И
ЛИБЕРАЛНО ЛИДЕРСТВО
д-р Пламен Атанасов Атанасов,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
ORGANISATIONS IN THE ENVIRONMENT OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE AND GLOBALISATION: A CHOICE BETWEEN
MACHIAVELLISM AND LIBERAL LEADERSHIP
Plamen Atanasov Atanasov, PhD,
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Резюме: Под натиска на промените, съпътстващи напредването в информационализирането
на отношенията, повишаването на либералните черти в поведението на лидера е логично и
очаквано. В същото време, действителността показва и друга тенденция - използване на
компютърно опосредстваната свързаност и на възможностите на изкуствения инелект за
прикриване на спорни в етично и нравствено отношение управленски решения. В разработката
такива прояви са определени като псевдолидерски и по-скоро макиавелистки. Чрез тях се постигат
относително висока социална ефикасност и ефективност, но това става за сметка на пренебрегване
на емоционални компоненти и във вътрешните, и във външните за организациите отношения.
Изследването е насочено към фактори, които променят съществено социалната среда и провокират
прилагането в управленските практики на макиавелизъм. Такива са: някои спорни приложения на
компютърното опосредстване (напр. имплантиране на чипове у служителите); нетолерантните и
странните лобистки изкривявания, поверяването на роботи на все повече дейности, включително и
ръководни (напр. компютъризирането на HR тестове); рязко намаляване на времето, през което
придобитите експертни и специализирани умения са адекватни на индустриалния напредък и на
социалните потребности. Резултатите показват, че така променената, външна за компаниите
реалност упражнява натиск и върху човешките ресурси, върху тяхното управление и развитие и
повишава непредсказуемостта, както във вътреоганизационните, така и в междучовешките
отношения.
Ключови думи: макиавелизъм, либерално лидерство, изкуствен интелект, организации,
човешки ресурси
Abstract: The changes caused by the informationalisation of human interactions define the logical
and expected increase in prominence liberal aspects of leaders’ behaviour. Simultaneously, reality shows an
additional tendency - the use of computer-mediated connectivity and the functionality of AI for concealing
ethically- and morally- questionable leader decisions. This paper defines such examples as pseudo-leader
behaviour, rather machiavellian in nature approaches which yield high social efficiency and efficacy, but at
the cost of neglecting emotional components of both the internal and the external relations of the
organisation. This research is aimed at the factors which alter the social environment significantly and
provoke a shift from leadership to machiavellism. They are: some questionable applications of computer
mediation (for example, implanting chips into employees); the intolerant and unusual lobbyist distortions;
the delegation of an increasing number of responsibilities to robots, including managerial ones (e.g. the
computerisation of HR tests); the drastic reduction of the time periods in which obtained skills and
qualifications are relevant in the setting of industrial advance and evolving social needs. The results show
that this changed, external to the companies, reality also exerts pressure both on human resources and on
their management and development, and an increase in unpredictability: both in the intra-organisational
and in the inter-organisational interactions.
Keywords: machiavellism, liberal leadership, artificial intelligence, organisations, human resources

През 1513 г. ренесансовият мислител и политик Николо Макиавели (Niccolò di
Bernardo dei Machiavelli, 1469-1527), пише трактата „Владетелят“ ( В оригинал, първото
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име е „За княжествата“ (De Principatibus). Там той споделя разсъждения за властта (и
управлението), както и съвети към младия принц (княз, управител). Книгата е отпечатана
години по-късно (1532 г.), но разпалва страсти и днес, когато проблемите са, ако не посложни, то поне по-разширени. Причината е, че заедно с утвърждаването на
демократични идеи, въпросите за властта и управлението излизат от тесните
компетенции на владетеля, като прерастват в по-широките интереси на организациите и
хората. На преден план излизат и не малко неизвестни по отношение на воденето и
последователите. Проблемното обстоятелство е, че в макиавелизма е вложен съществен
заряд от рационалност. Това качество е полезно за прагматизма на политическите
договаряния, но не и за социалните отношения и в частност – за лидерството, където се
съдържа висок емоционален компонент. В този ракурс, засилването на рационалното
засяга лидерството в организациите, доколкото става дума за водене на служителите и
другите заинтересовани кръгове (клиенти, бизнес партньори и др.) към светове, очертани
от присъщите на компанията или институцията цели. Очакванията са, че под натиска на
промените на информационализиращата се среда, лидерството ще се ориентира в
либерална посока, но навлизането на макиавелизма съществено затруднява такива
перспективи.
Предмет на настоящото изследване не е лидерът като личност, а лидерството, в
качеството му на изкуство, умение, дарба и активност за проектиране на нови светове и
за насочване на колективната енергия към тях. На тази основа макиавелизмът също е
свързван с не по-малко креативност, но е псевдолидерство, т.е. активност, при която
цинично се потъпкват емоциите и от гледна точка на комплекса водачи/последователи е
практика, чрез която се постигат ограничен брой бързи, но нетрайни успехи. В същото
време, въпреки социалната неприемливост, не може да се пренебрегне обстоятелството,
че в някои актуални разработки макиавелизмът се свързва с успешна способност за
адаптиране към заобикалящата среда. В еволюционен план подмяната на лидерството с
макиавелизъм е спорна: От една страна хората са на върха на пирамидата от сложно
психологическо устройство, тъй като в човека синергично се прелитат рационални и
емоционални компоненти; От друга – организацията на социалните взаимоотношения
става все по-сложна и сякаш изисква все повече рационализъм, поради
информационализирането на обществото. Очертава се истинско предизвикателство и
пред лидерството, и пред организациите. Така външната за компаниите реалност
упражнява натиск и върху управлението и развитието на човешките ресурси.
Целенасочено акцентът е поставен върху обстоятелството, че днес компаниите и
институциите са изправени пред сложен избор: Пренебрегването на емоциите при
ръководенето на хора, от една страна повишава непредсказуемостта, във
вътреорганизационните и в междучовешките отношения, но от друга - поради
допускането, че макиавелизмът притежава и адаптивна функционалност - вероятно е
необходимо за организационното развитие в днешната среда.
Теоретични основи
Лидерството е своеобразен феномен в човешките отношения. То е предпоставено
от неимоверно развитата, спрямо останалите живи същества, социологична същност на
човека и в сложна диалектична връзка моделира поведението на водене и следване. В
еволюционен план тази връзка е определяща за синергичния ефект в активността на
социалните групи и е в основата на адаптивността на човешкия вид в природата.
Лидерството е сложна форма на водене, водачество (Карастоянов, 2002: 20-35), което
съдържа стратегически компонент (Levit, 1972: 246). То включва: 1) търсене на споделена
психологическа подкрепа (Chemers, 1997); 2) увличане към нови светове; 3) създаване и
поддържане на активност. По отношение на властта е широко разпространена
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концепцията на К. Левин, че в лидерството се различават три стилови перспективи: 1)
авторитарна (когато лидерът еднолично проектира бъдещето и безапелационно налага
своите решения); 2) демократична (когато лидерът запазва водещи функции и има
крайната дума при вземането на решения, но в лидерския процес активно се ангажират
всички членове на групата и тази намеса се основава на най-общо спазване на
демократичните принципи) и 3) либерална (когато свободата и инициативата на
членовете са големи, а самият лидер запазва водещата си роля, като с напътствията си
задава посока, т.е. модифицира едни или изключва други тенденции). Когато така
описаната картина на лидерството се проектира върху фона на днешното
информационализирано ежедневие, редица изследователи очертават като високо
вероятна тенденцията към развиване на либералното лидерство (Джонев, 2013: 126-128).
Актуалните теоретични разработки, а и днешното ежедневие разкриват лидерство не
само като изолирана проява на лидера, а като сложен конгломерат от активности.
Логичният поглед върху тази комплексност показва наличие на висока опасност от
изкривяване на посоките, по които може да поеме процесът на консолидация на
социалната активност в групата.
Едно такова изкривяване е макиавелизмът. Този термин се спряга заедно с
мениджмънта от десетилетия насам. Още през 1967 г. А. Джей пише под заглавието
„Мениджмът и Макиавели“ (Jay, [1967] 1994). Днес за макиавелизъм се говори и при
скалите за оценка на личността, и при изследвания на поведението у приматите (Jackson,
Grace, 2015). Така понятието значително се отдалечава от идеите на мислителя, чието име
носи. В ракурса на приложната и социалната психология С. Джонев определя
макиавелизма като, „специфичен тип тип на социално влияние“, като манипулативен,
„но високо ефективен подход в управлението на обществото, практикуван от някои
индивиди“ и като „стил на междуличностни отношения, който осигурява максимално
социално влияние независимо от цената, която се заплаща в нравствено отношение“
(Джонев, 2013: 108-109). Авторът уточнява, че макиавелистите постигат доминация, като
проявяват „емоционално безпристрастие, в ситуации, в които партньорът е въвлечен
във взаимодействие „лице в лице““, поставят събеседника в „несвойствена обстановка“
и въвеждат „дефицит от време“ при комуникирането. Така партньорът се обърква и
„взима прибързано, неадекватно и често крайно неизгодно за самия него решение“
(Джонев, 2013: 110). През последните десетилетия, макиавелизмът е изследван и в
ракурса на психопатиите. В тази перспектива той се представя като „недостиг на
междуличностна симпатия, отсъствие на осъзнат конвенционален (общоприет) морал,
отсъствие на груба психопатология и ниска идеологическа привързаност“
(McHoskey/Worzel/Szyarto, 1998).
Макиавелистът се свързва все с негативни черти на характера, но въпреки това
социалната неприемливост на макиавелизма е спорна. През 2010 г. учените П. Йонасон,
Н. Ли и Д. Бус наричат комплекса нарцисизъм/макиавелизъм/ психопатия: „Тъмна
триада“, но са категорични, че тези традиционно негативни характеристики „могат да
изпълняват важни адаптивни функции, дори ако свързаните с тях стратегии се
разглеждат като социално нежелани“ (Jonason/ Li/ Buss, 2010).
Относно макиавелизма съществува още една особеност – относителната му
количествена измеримост. Осигуряват я тестовете за измерване. Един от тях, често
използван и днес, е скалата MACH-IV на Кристи и Гейс (Christie/Geis, 1970), създадена
още през 1970 г. Това количествено оценяване превръща макиавелизма в лесно податлив
за алгоритмизиране и влагане в софтуерни продукти, а от там и в така наречения
изкуствен интелект. В изследването, под изкуствен интелект е разбирано приложението
на компютрите, свързани в Голямата мрежа, насочено към симулиране на мислене и към
подпомагане на вземането на управленски решения.
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Методика на изследването
В контекста на спецификите на днешното ежедневие, намесата на макиавелизма в
процесите на водене и следване е определена чрез сравнение между очакваните
либерални отношения в организациите и деформации, които подсказват наличие на
макиавелистко изкривяване.
Подходът е възможен, тъй като лидерството и
макиавелизмът са сравними. Показва го разбирането, вложено в двете понятия. Според
определението за този вид активности, двата субекта надхвърлят ограничените рамки на
вътрешноличностна черта и притежават измерението на междуличностен стил. В този
контекст е направен преглед на съществуващи теоретични разработки и са представени
примери от достъпна в медиите информация. Анализирането е проведено в
многовекторните посоки на интердисциплинарен поглед върху случващото се,
ориентиран в перспективите на социалната психология, еволюционната психология,
науките за комуникацията и проблемите на изкуствения интелект. Примерите са
подбрани по два критерия: 1) общодостъпност, която осигуряват публикациите в
авторитетни популярни медии и 2) присъствие на цинично спекулиране с емоции, когато
се упражняват мотивиране и водачество.
Макиавелизмът, изкуственият интелект и днешната среда
Заобикалящата среда, т.е. духът във времето (Hegel, [1807] 1987) и обстоятелствата,
които съставят и съпътстват промените, са определящи за поведението на личността.
Относно лидерството зависимостта има и практическо измерение:
„Лидерът трябва да нагоди системата към човешката природа, а не
обратното, да се мъчи да нагоди човешката природа към системата!” (Акабалиев).
Този цитат отвежда и към написаното от Макиавели: Владетелите (в смисъл на
водачи – б.м.) „успяват само тогава, когато начинът им на действие отговаря на
изискванията на времето, и разбира се, когато не отговарят се провалят“ (Макиавели,
2007).
Някъде в тези мисли се крие и обяснението на адаптивността, която е сред
основните причини макиавелизмът и до днес да намира благоприятна среда. Още повече,
че съвремието ни предлага облекчаващи обстоятелства, каквито са: интензивната
комуникация в Голямата мрежа; информационното доминиране, което осигурява
предимство на рационалния компонент в общуването; намесите на изкуствен интелект и
напредналата глобализация. Все фактори, които упражняват силен цивилизационен
натиск върху личността. От еволюционна гледна точка промените са твърде бързи и
времето за адаптация е много малко в сравнение с периода на общуване без компютърно
опосредстване и без свързаност от типа 24/7 (двадесет и четири часа, седем дни в
седмицата). Днешната среда е несвойствена (все още) за повечето комуникатори. Тя
създава дефицит от време и от симпатии (поради бързината на обмена на информация и
прикриването на интеракцията зад екрана и клавиатурата) и като краен резултат –
подпомага прокарването на макиавелизъм. Благоприятен за макиавелизма фактор от
днешната среда е и псевдомисленето, на изкуственият интелект (компютрите само
симулират мислене (Шулц/Шулц, 2006: 462-463). Това псевдо-съдържание силно
съответства на псевдолидерските характеристики на макиавелизма и ги подхранва по
специфичен начин: Самият изкуствен интелект поради машинната си същност се
отличава с безскрупулна, т.е. беземоционална алгоритмичност, с безидейност и с
несвойствена аморфност на средата по отношение на времето и пространството
(софтуерното време не е астрономическо, а виртуалното в световете от компютъра не е
реално измерение). Тези особености показват, че в социално психологически план
макиавелизмът и изкуственият интелект са взаимно поддържащи се конструкти от
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псевдофункционалност.
Въпреки новостите, които определят облика на съвремието ни, конкурентността
остава като черта от отношенията в социалните групи, а това означава, че и отношенията
водачи/последователи запазват своето значение. По тази причина специфичността на
днешната среда неизбежно рефлектира и върху лидерството.
Резултати
Сравнение макиавелизъм/либерално лидерство
Съществуващите теоретични разработки (Джонев, 2013: 126-128), както и
собствени наблюдения, позволяват логическото конструиране на следната сравнителна
таблица:
Таблица 1. Сравнение на макиавелизма с либералното лидерство
Параметър

Либерален лидер

емоции

зачита ги, осигурява висока свобода цинично спекулира с тях

манипулиране (намеса)

само при необходимост

индивидуалност
разнообразие в групата

и зачитане, развиване, насърчаване

Макиавелист (в днешната среда)
Постоянно, непочтено
Потискане
(„Изпълнявай,
не
мисли!“); стремеж към пълно
подчинение на личността

морал в отношенията в висок морал, постоянство, отстоява нисък морал, непостоянство, липса
идеология
на идеологическа обвързаност, често
групата
преориентиране
предпочитана структура аморфна или фиксирана
на отношенията в групата

аморфна, тъй като в нея по-лесна се
създава несвойственост и дефицит от
време

успех
(ефективност, бавен, но дълготраен
висока сплотентост на колектива
ефикасност)

бърз, но краткотраен
ниска сплотеност на колектива

Прояви на макиавелизъм
● Манипулиране
Манипулирането на макиавелиста е непрекъснато, безцеремонно и в повечето
случаи – непочтено. Такива признаци се наблюдават в практиките на скрито лобиране и
подобните на тях. За това напомня случаят, описан във „Вашингтон пост“ (Weiss, 2004)
още през 2004 г. , относно работата на американския лобист Дж. Тоци (J. J. Tozzi). Тоци
е автор на Акта за качество на данните (The Data Quality Act) от 2001 г. Документ, в който
се уточняват изискванията към данните в информацията, включително и в тази за
качеството и безопасността на храни, пестициди и др. Актът е критикуван за
произволните дефиниции, които позволяват оспорване чрез манипулиране на
информацията. Прокрадват се съмнения за опити за политизиране и на науката. Срещу
Акта се обявяват повече от 4000 учени, сред които нобелови лауреати и носители на
американския Национален медал за наука. Конфликт поражда и обстоятелството, че
същият Тоци по-късно става лобист и оглавява на кантората „Център за регулаторна
ефективност“ (ЦРЕ) (Center for Regulatory Effectiveness (IRE), която е специализирана
точно в използването, или по-скоро в заобикалянето на качеството на данните.
Почтеността на подобна кариерна трансформация несъмнено е под въпрос и напомня за
макиавелиевите думи:
„Хората са толкова глупави и толкова погълнати от ежедневните си грижи, че
оня, който иска да мами, винаги ще намери кого да измами. […] Той [Александър VI]
винаги е постигал чрез измамите си онова, което е желаел, понеже добре е познавал
наивността на хората“ (Макиавели, 2007: 61).
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● Индивидуалност и разнообразие в групата
Склонноста към постоянно манипулиране и стремежът към пълно подчинение на
личността проличават в нашумелия у нас, а вероятно и в други държави, въпрос:
допустимо ли е работодателите да следят личните онлайн профили на служителите си в
социалните платформи. Дискусиите по темата достигат и студията на ефирно
разпространявани телевизии. В коментарите се цитират следните заглавия (Гавазова,
2019): „Уволниха рехабилитатор, споделил заплатата си“; „Уволниха мъж, защото
харесал снимка“, „Уволниха работник заради коментар“, „Бизнесмен уволни работници
по Фейсбук“. Защо това е макиавелизъм подсказва следния цитат от „Владетелят“:
„Той [владетелят] трябва да се бори само против стремежите на малцината
амбициозни, с които лесно би могъл да се справи” (Макиавели, 2007: 63).
Друг, не по-малко значим конфликт подсказва и темата за тайната на заплащането.
Трудно е допускането, че един колектив може да е сплотен, когато за еднакъв труд се
заплаща различно и тези разлики се насърчават от организацията, която стриктно ги
прикрива като фирмена тайна. Такава управленска политика едва ли увлича служителите
към искрено постигане на общи цели, но не е безспорно, че не е израз на адаптиране към
средата.
● Морал в отношенията в групата
Това, че поне у нас се появяват индикации за нисък морал в отношението към
служителите се вижда от статистиката: Според данните, изнесени в медиите след и по
повод отчетеното на парламентарен контрол от министъра на труда и социалната
политика през м. март 2019 г. (Стефанова, 2019), (Тодоров, 2019), исканията към „Фонда
за гарантиране на вземанията на работници и служители“ при фалит на фирмата
нарастват така:
Таблица 2. Искания „Фонд за гарантиране на вземанията на работници и
служители“ по години
година

брой подадени искания

паричен размер на исканията

2018

6083

Повече от 7 млн. лв.

2017

480

716 хил. лв.

2016

508

1,7 млн. лв.

Дори повърхностния поглед показва, че се засилва тенденция, която явно не е на
умножаване на фалитите, тъй като през отчетените години страната ни не е в
икономическа криза, нито са преживявани сериозни форсмажорни събития. Тази
тенденция отвежда към логиката: „Защо да плащам, когато мога да фалирам?“ и също
отговаря на макиавелистките схващания. Ето един от съветите:
„По-разумно е да минаваш за скъперник, отколкото за щедър. В първия случай ще
имаш само лошо име, но няма да бъдеш мамен, а във втория – освен лошо име, ще си
спечелиш и омразата на народа“ (Макиавели, 2007: 56).
Макиавелизмът и компютърните технологии
● Компютъризираните тестове за човешки ресурси (HR – тестове)
Поради псевдоколичественото си измерване макиавелизмът се прокрадва в
софтуерите за тест на човешки ресурси. Ефектът е, че тези селекции не се проявяват
добре при висшият менджмънт. Логична причина е, че навсякъде по света високите
позиции управлението изискват и стратегически поглед, което предполага наличие на
лидерски функции (Levit, 1972: 246)., а изкуственият интелект не осигурява и няма как
да осигури такива. Вече се появяват критики срещу системи като Hire Vue, която е за
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видеосъбеседване с изкуствен интелект при постъпване на работа (Сарханянц, 2019).
Други данни, публикувани в едно руско изследване за вредните (деструктивни)
сътрудници сочат, че: в 66% от случаите такива наети хора правят малко, но обещават
много; в 54% - само имитират активност; в 39% са интриганти (Коммерсант, 2019).
Всички изброени черти са присъщи не за лидера, а за макиавелиста.
● Имплантиране на чипове у служителите
Става дума за т. нар. RFID (англ. Radio Frequency Identification) чипове, които са
малки и могат дори да се имплантират (обикновено се носят на дрехите). В пресата
(Лемич, 2016) се появиха данни, че фирми имплантират такива микросхеми в тялото на
служителите си, като записаната информация осигурява достъп до копирната машина,
отваряне на врати според нивата на разрешаване и т.н. Инициативата изглежда
привлекателно от гледна точка на практичността, но когато кръгозорът се разшири до
обичайни събития, каквито са напускането на фирмата, подмяната на копира или на
бравата, очертаващите се действия по отстраняване или смяна (ако дистанционното
препрограмиране не е достатъчно) на чипа изглеждат противоестествено. В този план
темата напомня не за либералност, а за потискане, несвойственост и стремеж към пълно
подчиняване на личността – характеристики, близки до макиавелизма.
Дискусия
Разширяването на макиавелизма в полето на организационните въпроси на
лидерството не е случайност, а закономерност, произтичаща от все по-глобализираното
и все по-информационализиращо се ежедневие. След експандирането на комуникацията
в посока на уеб пространството, в почти всички социални сфери реалността се
динамизира. Това повишава неопределеността при вземане на решения, тъй като се
избира между все повече възможности за поведенческа активност. Последицата е:
внасяне на съществен елемент на стохастичност в социалните сфери, който присъства и
при оформянето на нагласите, настроенията и вярванията. Тази стохастичност се пренася
и в организационното управление. Нобеловият лауреат Х. Саймънт (March, Simon, 1993)
дефинира управлението като дейност по намаляване на неопределеността при вземане на
решения. За организациите това намаляване на неопределеността е толкова необходимо,
колкото и обединяването на колектива в една посока на водене към нови светове. Новите
светове според Х. Минцбърг имат стратегическо съдържание и въплъщават мисията,
визията и присъщите цели и дейност на компанията или институцията (Минцбэрг, 2004:
10-12). Макар и парадоксално, в тази явно стратегическа необходимост от повишаване
на определеността се намира и връзката между лидерството и управлението на
организациите. Там някъде е и обяснението за свойството адаптивност към средата, което
проличава в макиавелистките оттенъци на някои днешни управленски практики. В този
план, балансът между социална приемливост, цивилизационна съвместимост и
адаптиране към условията е определящ за развитието на лидерството. Сред всички тези
фактори присъства и макиавелизмът. Неговата адаптираща роля привлича интерес, но
също така създава и проблематика, чието решаване е предизвикателство за обществото.
Заключение
В днешното ежедневие нарастват проявите на макиавелизъм, който в качеството си
на специфичен социален маниер за манипулиране се намесва в лидерската активност.
Тази намеса извежда на преден план нерешени от векове насам въпроси. Сред тях е
сблъсъкът между социалната неприемливост на чертите, характеризиращи макиавелиста
и адаптивната роля на този маниер. Тази адаптивност не компенсира социалната
значимост на възникналите проблеми.
Решаването на това разминаване е съществено за организациите, тъй като е основен
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компонент от лидерските похвати, прилагани за насочването на служителите и
заинтересованите представители на обществото към мисията, визията и присъщите на
компанията или институцията цели.
В социално психологически план макиавелизмът и изкуственият интелект са
взаимно поддържащи се конструкти от псевдофункционалност. По тази причина
днешната среда внася съществен елемент на стохастичност в социалните сфери и така,
освен провокирането на либерализъм, стимулира проявите на макиавелизъм в
организациите.
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ПСИХОЛОГИЯТА В ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ:
ПО ПЪТЯ ОТ ХАОСА КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА
Доц. д-р Татяна Трифонова Томова, СУ „Св. Климент Охридски“
PSYCHOLOGY IN PUBLIC POLICY:
ON THE ROAD FROM CHAOS TO ORGANIZATION
Assoc. Prof. Tatiana Trifonova Tomova, PhD, SU “St. Kliment Ohridski"
Резюме: Процесът на публичната политика се колебае между организацията и хаоса. За да
може тя да се случи като временна организация и да постигне целите, заради които е предприета,
факторите на хаоса трябва да бъдат контролирани. Възможностите на психологията като наука в
това отношение не бива да се пренебрегват. Ако при формулирането на целите и изработването на
инструментите на политиките се отчитат нагласите в общността и преобладаващите модели на
поведение, ефективността им би била много по-голяма.
Ключови думи: публични политики, временна организация, модели на поведение
Abstract: The public policy process fluctuates between organization and chaos. In order for it to be
a temporary organization and to achieve the goals for which it was undertaken, the factors of chaos must
be controlled. The possibilities of psychology as a science in this regard should not be neglected. If
community attitudes and prevailing behaviors were taken into account when formulating goals and policy
instruments, their effectiveness would be much greater.
Keywords: public policies, temporary organization, patterns of behavior

Науката за политиките (policy science) се обособява като самостоятелно
изследователско поле към началото на 50-те години на миналия век, за да подобри
процеса на формулиране и постигане на колективните цели чрез държавата (или
местната власт). Тя се оформя като предписваща наука, която на основата на достоверна
информация и чрез научнообосновани методи да даде експертен съвет на легитимно
избраните политици как да решат конкретен публичен проблем (Lasswell, 1951). Науката
за политиките се развива на пресечната точка на правото, политологията, икономиката и
социологията и се опитва – при това успешно, да създаде собствен подход, чрез който се
формулират решения за конкретен проблем, в дадена ситуация и общност (Farr, Hacker
& Kazee, 2006).
Обособяването на науката за политиките е свързано със създаването на собствения
й инструментариум. Разработват се различни методи, чието приложение трябва да
доведе до доказателства за необходимостта от възприемането на определени мерки за
постигане на колективните цели. Очакванията на първите теоретици в областта на
правенето на политики е свързано с повишаването на ефективността им, с
приближаването им до рационалното управление, което преодолява зависимостта от
организирани интереси и осигурява максимална степен на постигане на целите.
Още към 80-те години на миналия век става ясно, че научният подход към
политиките и постигането на очакваните резултати от приложението му има своите
ограничения. Търсенето на рационалност в голяма степен е изместено или по-точно
допълнено от обяснението на случайността и непредвидимостта в процеса на политиките
(Kingdon, 1984). В по-нови изследвания непредвидимостта в политиките се приема за
факт, който задължително съпътства процеса на политиките. Нещо повече – прави се
опит несигурността да се обяснява и управлява (Maxim & Van der Sluijs, 2011).
Основният фактор, който предизвиква и увеличава несигурността в политиките е
свързан с все по-усложняващия се процес на взаимодействие между заинтересованите
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страни. По принцип, общностите, за които се отнасят политиките, не са хомогенни.
Поради това общностите нямат очевидна цел. Напротив, в рамките на всяка общност
(дори на тази, очертана от националната държава) се сблъскват множество под-групи,
които се конкурират не само за властта, но и за съдържанието на политиките. Дори
когато те са изолирани от властта и това е легитимно, те продължават да оказват натиск
върху колективните цели и начина за тяхното постигане. В периода преди 80-те години
на миналия век, научният подход изглежда приложим. Условия за това създава
постигнатият политически компромис по отношение на основната разделителна линия в
западните общества през този период - труд-капитал. При постигнат консенсус на макроравнище, търсенето на най-краткия, което значи най-ефективния начин за постигане на
колективните цели става възможен.
След този период обаче общественият компромис между труд и капитал не е
достатъчен, за да даде възможност на научния подход да се случва. Поради
усложняването на социалната структура, очертаването на множество разделителни
линии, които не могат да бъдат сведени до една единствена и увеличаването на броя на
заинтересованите страни, научният подход и неговото приложение се усложнява заради
трудното, често невъзможното намиране на пресечната точка между различните
публични ценности или интереси. Поради това изследователската област „анализ на
политики“ се разширява и включва вече не само икономометрични методи, но и анализ
на заинтересовани страни и партиципативни методи за постигане на съгласие (Fukuyama,
2018).
Това не означава, че научният подход към политиките отпада. Напротив, поради
наличието на различни гледни точки в общностите, полето на политиките се превръща в
сблъсък на научни доказателства за мерките, които политическата власт и
административните органи трябва да предприемат. Промените в процеса на политиките
– следствие от промените в социалната среда, променят и методите за изработване на
политиките, премествайки акцента от експертите и наукометричните им анализи към
заинтересованите страни и съвместното им участие във формулирането на целите и
инструментите. Значението на партиципативните методи на визионизиране сякаш
надделява над експертните анализи. Въпросът е, че това често се оказва недостатъчно, за
да се ограничи несигурността. Включването в процеса на формулиране на колективните
цели не преодолява – най-малкото не винаги, принципната липса на съгласие за целите
в общностите. Променената социална среда отваря нови изследователски ниши, които
не могат да бъдат запълнени от партиципативните методи на изработване на политиките.
Едно от основните допускания на науката за политиките е, че те могат да бъдат
определени като временна организация за постигане на цели12. В съдържателно
отношение разработването им предполага обвързването на целите с времето и ресурсите
за тяхното постигане. Това допускане обаче е по-скоро метафора, отколкото фактическо
състояние, защото организацията съществува само в началото на процеса. Политиката е
организация за постигане на колективни цели само при планирането. След този
първоначален проект политиките могат да протекат като добре функционираща
организация и да доведат до постигане на целите, заради които са създадени. Това обаче
е възможност, която зависи от това как ще протече процесът, в каква степен
предполагаемите връзки между различни по своя характер обществени факти ще се
реализират. При разработването на политиките се предполага, че ако се обоснове
необходимостта от въвеждането на едно правило за частните дейности или от
Това определение е формулирано, за да се изясни съдържанието на понятието „проект“
(Kerzner, 2017). Поради липсата на принципна, съдържателна разлика между политика и
публичен проект (вж. Томова, 2008) това определение може да бъде използвано и за понятието
„политика“.
12
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предлагането на определени публични услуги и тази обосновка се приеме от овластените
това непременно ще доведе до взимане на решение и до превръщането на съответните
политики в легитимни и задължителни. Предполага се още, че ако решение се вземе, то
това задължително ще доведе до постигане на целите. Всъщност тези две предположения
могат да се окажат неверни. Дори овластените да прегърнат една идея, то това не
означава задължително, че тя ще се реализира. Дори това да се случи и да се стигне до
легитимно решение, това в никакъв случай автоматично не води до постигане на целите,
заради които това решение е взето. Всичко това е следствие от факта, че политиките, и
особено постигането на колективните цели зависи от поведението на членовете на
общността. Това поведение се определя от множество, по-скоро личностни фактори,
заради които индивидите не се подчиняват на решението, а по-скоро се приспособяват
към него.
В разработването на политиките съществуват изследователски ниши, които не
могат да бъдат запълнени от методите на икономисти, юристи, политолози или
анализатори на политиките. Целта на настоящата статия е да очертае тези ниши и да
обоснове тезата, че психологията има важно място в съдържателното разработване на
политиките. Нещо повече – с промените в социалната среда, които наблюдаваме през
последните няколко десетилетия, мястото на психологията в разработването на
политиките се разширява.
Традиционно психологията има крайно ограничено приложение при изработването
на политики. Подобна експертиза обикновено се мобилизира, за да бъдат убедени
гражданите, че възприетите мерки са необходими и трябва да ги подкрепят и да им
съдействат (Fischhoff, 1990). Всъщност психологията и психолозите са необходими, за
да се изработват инструменти, които произвеждат желани резултати без появата на
неблагоприятни допълнителни ефекти (Fischhoff, 1990). Поведенческите реакции имат
огромно значение за постигане на резултатите от политиките, поради което
предвиждането за тях още на етап планиране трябва да ги отчете.
По ред причини икономиката и икономистите получават преимущество при
изработването на политиките. Не само психологията, но и социологията в голяма степен
изпадат от експертизата за политиките (Hauchecorne & Penissat, 2018). Заедно с
икономическия монопол на експертизата в процеса на политиките, в определяща се
превръща и идеята, че рационалното поведение на индивидуално и на организационно
равнище, преобладава и обяснява във всички случаи предприеманите действия. При това
допускане
психологията и прогнозата за поведенческите модели, свързани с
приложението на политиките и приспособяването на индивидите към тях, стават
безполезни. Ако рационалното поведение се приема като единствено, то тогава
необходимост от конкретна прогноза за поведението на индивидите в процеса на
политиките става излишна.
Всъщност допускането за рационалното поведение на индивидите е голямата
заблуда на съвременния анализ на публичните политики. Рационалният избор
независимо дали при формулирането или при осъществяването на политиките не винаги
е налице и това е очевиден факт, който трудно може да бъде оспорен (Boston, Bradstock
& Eng, 2010). Това е и причината, поради която науката за политиките има нужда да
разшири междудисциплинарния си подход, отваряйки методите си към психологията.
Политиките като процес на последователни промени
Политиките са действия, които се предприемат, за да променят социалната среда в
желана от общността посока. Това е промяна, която не се случва по естествен начин в
следствие на частните дейности на индивидите и на конкуренцията между тях.
Обикновено, във всекидневните представи, политиките се отъждествяват с приемането
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на закон, на постановление, на програма или на друг вид документ, който регламентира
права или предоставя услуги. Подобна е и гледната точка на традиционната политология,
която съсредоточава вниманието си върху процеса до взимане на решението, като този
процес в голяма степен се определя от формалното разпределение на властта в
общността.
Взимането на решението, дори когато става дума за създаване на институции обаче
не е самоцел. То е само предпоставка за предизвикване на желани промени.
В повечето ситуации на съвременното публично управление решението само по
себе си не води автоматично до постигане на резултата. Създаването на резултата минава
през поведението на индивидите, независимо граждани или организации. В този смисъл
как ще реагират индивидите на въведените правила или на предоставените възможности,
или на разпространената информация, дали ще ориентират поведението си в посока на
постигане на целта или напротив, е въпрос, който има непосредствено отношение към
ефективността на политиките.
Решението води до непосредствени резултати единствено в случаите на
авторитарен тип власт, която може да наложи волята си на общността независимо от
начина, по който гражданите преценяват или формулират собствените си интереси. В
условията на зачитане на гражданските права и на свободата на индивидите взимането
на решение е само предпоставка за постигане на резултата. От свободната воля на
индивидите зависи дали политиките ще работят или не.
Политиките са процес от последователни стъпки. Това разбиране е въведено в
концепцията за цикъла на политики (Howlett, Ramesh & Perl, 2009), която независимо от
факта, че голяма част от съвременните изследователи в областта на политиките
отхвърлят, продължава да има своето значение. Тази концепция задава ясно логиката на
процеса: от идентификацията на публичния проблем, през формулирането на целите на
политиките, през взимането на решение, през прилагането на решението, до създаването
на резултатите и оценката за тях. В концепцията за цикъла на политики всяка от тези
стъпки се реализира относително самостоятелно и зависи от различна комбинация от
фактори. Макар че концепцията съдържа разбирането за последователността между
стъпките, както и идеята, че към следващия етап се пристъпва тогава, когато първият е
приключил, между етапите не съществува причинно-следствена връзка: всяка следваща
стъпка може да видоизмени и да внесе ново съдържание в политиките.
Тази възможност е следствие от факта, че това, което предизвиква движението в
цикъла на политиките и прехода от един етап към друг е взаимодействието между
заинтересованите страни (Howlett, Ramesh & Perl, 2009). Това означава, че той може да
спре във всеки един момент – без да се стигне да решение или до резултат. Както и че
може да се върне назад – към преформулиране на вече формулирани цели. И което е още
по-важно – може да се промени самата идея, с която е иницииран процесът. Основният
фактор, който определя как протича процесът на политиките във всички случаи трудно
може да бъде определен. При всички случаи става дума за многофакторна зависимост,
която в конкретни случаи се оформя по специфичен начин, извеждайки напред един или
друг фактор.
Като цяло в теорията се сблъскват две гледни точки. Едната възприема политиките
като стройна организация за постигане на колективни цели. Другата анализира
случайността в процеса на политиките, определяйки ги като по-скоро непредвидим
процес.
Първата гледна точка разширява изключително много ролята на експертизата в
процеса. Това е основният стабилизиращ фактор, който намалява случайността и
непредвидимостта. Науката за политиките се развива именно като част от това разбиране
за публичното управление. Тя, както и нейното приложение не заобикалят демокрацията
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– те само я допълват. В условия на плуралистична конкуренция за властта науката
създава допълнителни основания на легитимната власт да действа. Авторитетът на
властта се допълва от авторитета на науката.
Втората гледна точка по-скоро се опитва да обясни как или кога хаосът може да
бъде организиран, така че политиките да доведат до резултат. Тази тенденция в науката
не е нова – тя ясно се очертава още в средата на 80-те години, когато излиза книгата на
Джон Киндън „Дневен ред, алтернативи и публични политики“ (Kingdon, 1984).
Основната идея е, че хаотичният процес се подрежда и поради това става възможен
когато няколко фактора съвпаднат и „отворят прозорец на възможностите“. Въпреки че
случайността е водеща, все пак и тази теория допуска влиянието на волевото, човешко
действие за случването на процеса на политиките. Според Киндън „политическите
предприемачи“ влияят на процеса така, че факторите, от които зависи успехът на
политиките, да съвпаднат във времето.
Очертаният теоретичен спор предполага специално изследователско внимание. В
случая това, което твърдим е, че в процеса на политиките се борят две сили – тези на
организацията и тези на хаоса. И това, което прави възможна организацията в процеса на
политиките всъщност е контролът върху хаоса.
Проблемът е в това, че постмодерните процеси водят до засилване на факторите на
хаоса. Без претенция за изчерпателност ще изброим фактори, които стимулират
намаляващите възможности да се отвори прозорец, който да позволи формулирането и
осъществяването на успешни политики: намаляване на властовия капацитет на
националната държава, появата на множество влиятелни заинтересовани страни,
ускорението на времето, глобализацията и намаляването на зависимостта на индивидите
и предприятията от организираната чрез държавата територия, индивидуализацията и
разпадането на общностите, роенето и конкуренцията в експертизата – всички тези
социални резултати водят до трудно управляем процес на политиките. Поради
реципрочната връзка между политика и публични политики, това води до непрекъснат
спад на доверието в политическата власт на всички равнища на публично управление и
невъзможност процесът да се стабилизира от само себе си.
Най-голямото предизвикателство пред съвременните политики е процесът на
тяхното формулиране. Не става дума за тяхното измисляне, въпреки че терминът, с
който обозначаваме вторият етап от цикъла на политиките, може да ни заблуди, че става
дума за намирането на отговор на въпроса „какво трябва да се направи, за да се реши
един публичен проблем“. Всъщност всеки публичен проблем има множество
алтернативни решения и обикновено те се борят в публичното пространство за влияние.
Голямата заблуда на всекидневните, а и на някои експертни нагласи е, че има една
„вярна“ алтернатива, която води в най-голяма степен до постигане на целите и че
необходимостта тя да се възприеме е очевидна. Ако тя не се възприема то това означава,
че „няма политическа воля да се управлява в обществени интерес“, „тези, които взимат
решение са некомпетентни или корумпирани“, „някой или някои са насочили процеса в
полза на собствените си интереси“ и т. н. Всъщност в публичния дебат с подобни
обяснения си служат всички спорещи страни. Така дебатът за политиките се изражда в
дебат за моралните качества или експертния капацитет на тези, които защитават
алтернативите.
Проблемът е в това, че няма вярна алтернатива за постигане на колективните цели
по принцип. Това, което се случва и се възприема от легитимната власт е влиятелната
алтернатива, тази, която получава достатъчно разпространение в съответната общност.
Спорът за алтернативите е всъщност спор за начина на промяна на общността. По този
път – който и да е той, винаги има печеливши и губещи, защото осъществяването й
размества социалните пластове – създава предимства за едни и отнема възможности от
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други. Това не означава задължително, че първите печелят, а вторите – губят. Това са
потенциални ползи и загуби, които могат да бъдат заличени от способността на
индивидите да се приспособяват към новите условия.
Очертахме този парадокс при съвременните политики, не за да кажем, че те са
невъзможни, още по-малко да оправдаваме съвременните носители на политическата
власт, а само, за да подчертаем, че политиките, които се случват и имат успех, не са
обективно верни или правилни, а са по-скоро достатъчно подкрепени и приети в
общността. За да се възприеме една или друга алтернатива, за нея трябва да съществува
критична маса обществена подкрепа, която да направи процеса на политиките възможен.
Измеренията на тази критична маса обществена подкрепа зависят от конкретната
ситуация, от политическите, културните и социалните характеристики на общността, за
която се отнасят политиките. Възможни са ситуации, в които властта, дори да е
еднолична, може да предприеме или по-точно да наложи действия, които да доведат до
желани за общността резултати. Възможно е власт, която консултира политиките с
организирани интереси, да прави политики и да постига резултати. Възможно е дори при
наличието на множество разнопосочни влиятелни интереси, общността да успее да
излъчи и приложи политики. Успехът на политиките не зависи от съдържанието им, а от
това то да се възприеме от общността и от влиятелните заинтересовани страни.
Това означава, че процесът на политиките зависи от доверието към политическата
власт, от способността на публичните власти да създават подкрепа за действията си, от
степента на сплотяване на заинтересованите страни около общи ценности, от нагласата
на гражданите и техните организации да съдействат в процеса на политиките, от
традиционната за общността култура и съществуването на формални и неформални
механизми за създаване на консенсус. Ако една общност е сплотена единствено от
съществуването на формални институции и в нея не съществуват неформални механизми
за сплотяване, възможностите за успешни политики всъщност не съществуват. В
условията на модерност националната държава е най-успешната институционална форма
за правене на политики, защото зад нея стои чувството за принадлежност към общност
от хора. Без това усещане политиките, независимо на кое научно обяснение за
обществената организация и нейното развитие съответстват, трудно могат да бъдат
успешни.
За политиките не е достатъчно да се постигне мнозинството, необходимо за
взимане на решение. Политиките предполагат достатъчна обществена сплотеност, при
която да стане възможно „ние“ да е по-важно от „аз“.
Другото голямо предизвикателство в процеса на правене на политики е тяхното
осъществяване. На този етап прилагането на легитимно взетото решение трябва да
доведе до създаването на желаните резултати. Във всекидневното съзнание ако едно
решение е взето, то по естествен начин трябва да доведе до желаните промени и ако това
не се случва, то или решението е грешно, или то се нарушава. Това в голяма степен е
вярно, но простата констатация в този смисъл не върши работа. Въпросът е как да се
взимат решения, които са верни и които не се нарушават.
Всъщност между решение и резултати няма естествена връзка, защото създаването
на резултатите, предизвикването на социалните промени минават през промяната на
поведението на индивидите (граждани или частни организации). В този смисъл
политиките, или по-скоро решенията за тях са само инструмент за промяна на
поведението на хората. В условията на модерност и на липса на статусна зависимост
поведението на индивидите най-малко зависи от политическата власт. В тези условия
публичните власти разполагат с три възможности: да принуждават по силата на
легитимността, да стимулират или да убеждават (Bemelmans-Videc, Rist & Vedung, 2011).
Всъщност никой от трите начина не гарантира създаването на желаните резултати.
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Принудата изглежда най-ефективна от гледна точка на постигане на целите. Тя
обаче предполага или високо доверие във властта, или силно изявена общностна
идентификация, или власт, която е в състояние силово да наложи принудата. При този
начин за действие ограничаването на колективните (в рамките на общността) и на
индивидуалните свободи е най-силно изразено и поради това и съпротивата срещу нея
потенциално е най-голяма. Допълнително използването й може да доведе до поведение,
което я избягва, както и до външни прояви на гражданско неподчинение.
Стимулите, които най-често са финансови инструменти, зависят от решението на
индивидите да им отговорят и да направят това, което ще доведе до постигането на
резултатите. И тук връзката не е очевидна. Стимулът може да съществува, но да не се
използва. Нещо повече – дори той да се използва и усвоява, това може да не доведе до
постигане на резултатите. Създаването на резултати чрез стимули се пречупва от
интересите и поведението на частните организации и на отделните граждани.
Убеждението е още по-несигурно от гледна точка на резултатите, защото то е мек
инструмент, при който промените зависят от преодоляването на съществуващи нагласи
и установени модели на поведение. Това е бавен процес, който отлага напред във времето
осъществяването на политиките и постигането на резултатите.
При правенето на политики е изключително важно да зададем и да отговорим на
въпроса: как ще реагират индивидите, как те ще се приспособят към инструментите,
които публичните власти използват и дали ще променят поведението си по начина, по
който очакваме. В науката за политиките този въпрос като цяло е подценен. Това е и
причината, поради която психологическата експертиза по-скоро не е част от правенето
на политики.
Подценяването на значението на изследователския въпрос, който формулирахме, е
следствие от възприемането на идеята за рационалното поведение на индивидите и
превръщането й в единствено обяснение за включването им в процеса на политиките.
Рационалният модел на поведение, който превръща ползата в единствен мотив, може да
е основен, но може и да не. Не всяка ситуация може да бъде обяснена чрез него.
Това ни води към два съществени извода. Първият не е нов, но си заслужава да бъде
повторен. Инструментът или наборът от инструменти за постигане на целите трябва да
се избира във връзка с конкретната ситуация. Всеки инструмент, изведен от контекста на
конкретната ситуация, може да се провали и да доведе до нежелани резултати. Вторият
в случая е по-важен – конструирането на инструмент трябва да отчете индивидуалните
и колективните нагласи, както и разпространените модели на поведение.
Вместо заключение: Психологията в разработването на политиките
Ако въобще някъде и някога психологията е присъствала в процеса на политиките,
то е било заради необходимостта да се разширява подкрепата за конкретни политики
(Fischhoff, 1990). Подобно включване на психологията в процеса на политиките може да
увеличи шансовете за успех на политиките и той не бива да се пренебрегва.
Разясняването на политиките, създаването на аргументи за необходимостта от
въвеждането им предполага да се отчитат психологическите особености на общността,
за която са предназначени.
Психологията обаче има няколко допълнителни ниши, които трябва да се запълнят,
за да се повиши ефективността на политиките.
Първата е свързана с отчитането на поведенческите модели при изработването на
инструменти на политиките. Това е необходимо както при създаването на общност от
заинтересовани страни, така и при осъществяването на политиките и създаването на
желаните промени. Ако знаем, че поведението на работодателите е ориентирано към
разширяване на собственото потребление, а не към инвестиране в човешки капитал или
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в технологии, намаляването на корпоративните данъци изглежда безсмислено за
общността. В този случай прякото стимулиране на човешкия капитал изглежда работещо
в много по-голяма степен. Много по-неудачно изглежда да използваме психологията, за
да караме или стимулираме хората да променят поведението си, вместо да използваме
нагласите им в посока на общи цели. По този начин ще се намали времето за постигане
на целите, което ще се отрази на ефективността в положителна посока.
Втората е свързана с разработването на работещи инструменти за убеждение и
промяна на поведението на индивидите. Научните изследвания са необходими не само,
защото описват ситуацията, но и защото могат да я формират. Дали убеждението работи
и е в състояние да променя поведението на заинтересованите страни – случвало се е. Найрадикалната реформаторка на политиките от края на миналия век – Маргарет Тачър,
прехвърля социалните ангажименти от държавата към работодателите, като ги убеждава,
че това е необходимо. Успехът на японската икономика след Втората световна война в
голяма степен се дължи на способността да се насочат инвестициите в конкретни пазарни
ниши без това да предизвика бурната съпротива на свързаните с други сектори. Подобни
ситуации обаче предполагат съществуването на допълнителни фактори. При всички
случаи чрез убеждение за промяна на поведението резултатите от политиките ще бъдат
далеч по-бавни и несигурни. Ако те съответстват на съществуващите нагласи, резултатът
е възможен в много по-голяма степен.
Третата е свързана с предвиждането на негативните реакции, които политиките
могат да предизвикат. Потенциалното напрежение, свързано със социалните промени,
предполага разработването на адекватни инструменти за минимализирането му.
Политиките могат да предизвикат не само протести. Те мога да намалят доверието във
властта, могат да намалят пригодността за заетост, качествата на човешкия капитал като
цяло, могат да предизвикат колективни стрес и депресии. Разбира се предвиждането на
подобни ефекти не са повод политиките да не се предприемат. За да се постигнат
резултатите обаче тези ефекти трябва да се управляват. Не само индивидите, но и
общностите страдат. Политики, които раждат масово страдание, не са ефективни, дори
ако създават икономически ръст.
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БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА ТЕСТА ЗА ОЦЕНКА НА
ЛИДЕРСКИТЕ СТИЛОВЕ (Leadership Style Assessment - LSA)
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Виктория Венциславова Евлогиева, Прометрикс ООД
BULGARIAN ADAPTATION OF THE LEADERSHIP STYLE
ASSESSMENT (LSA)
Nikolay Stoynov Nikolov, PhD
Victoria Ventsislavova Evlogieva
Резюме: Тестът за оценка на лидерските стилове (LSA) е ситуационен инструмент, базиран на
Full Range Leadership Model на Бас и Аволио (Bass & Avolio, 1994). Методиката е съставена от 8
ситуации, които участникът трябва да реши, като се постави на мястото на лидера. За всеки казус
са дадени по 8 възможни решения, а изследваното лице трябва да прецени колко вероятно е да
използва всяко от тях, както с оглед на описаната в сценария задача, така и като отчита
мотивационния ефект на решението върху служителя. На базата на дадените отговори се измерват
предпочитанията на участника към всеки един от лидерски стилове, описани в теорията на Бас. LSA
е публикуван през 2017 година и към момента е единственият обективен тест в света, позволяващ
оценка на транзакционното и трансформационно лидерство. Българската адаптация е осъществена
на базата на национална репрезентативна извадка, съставена от 500 мениджъри от различни
организации. Анализът на надеждността на скалите (Кронбах алфа, медиана 0,79) показва, че
българската версия притежава висока вътрешна консистентност и не отстъпва по прецизност и
точност на измерването на скалите на оригиналния тест. Конструктната валидност на българската
адаптация е проверена чрез корелационни анализи и мултидименсионнално скалиране, а
резултатите от тях са представени в настоящия доклад. Предиктивната валидност на скалите на
теста е проверена чрез ANOVA анализи, данните от които също са изложени. Докладът завършва с
изводи и препоръки за използването на теста за различни цели и в различен организационен
контекст.
Ключови думи: тест за оценка на лидерските стилове, LSA, българска адаптация
Abstract: Leadership Style Assessment (LSA) is a situational judgment tool based on the Full Range
Leadership Model (Bass & Avolio, 1994). The inventory consists of eight situations, each followed by eight
possible solutions. The aim of the individual is to evaluate the possibility to use every of the given solution.
LSA measures the individual’s preferences for using each of the leadership styles described in Bass &
Avolios’s leadership theory. Published in 2017, LSA is currently the only objective inventory that assesses
the transactional and transformational leadership styles. Its Bulgarian adaptation is based on a normative
sample of 500 managers from different organizations. According to the reliability analysis of the scales
(Cronbach alpha, median 0.79) the Bulgarian version of LSA shows high internal consistency and its
measurement accuracy is comparable to this of the original test. The construct validity is examined by a
correlation analysis and a multidimensional scaling and the predictive validity – by ANOVA models. All
results are presented and discussed in this report. Some recommendations regarding the use of LSA for
selection and development of leaders in different organizations are given in the final section.
Keywords: leadership style assessment, LSA, Bulgarian adaptation

Теоретична основа
Leadership Style Assessment (LSA) е ситуационен тест, който оценява лидерските
стилове по Full Range of Leadership Modell на Бас и Аволио (Bass, 1985; Bass & Avolio,
1994). Това е най-добре валидираният чрез емпирични изследвания модел на
лидерството в съвременната научна литература. Съгласно Бас и Аволио лидерските
стилове могат да се класифицират в три групи: трансформационни, транзакционни и
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отказ от лидерство (laissez-faire). Трансформационните лидери инспирират служителите,
стимулират критично-конструктивното мислене и обръщат внимание на
индивидуалните потребности и интереси на подчинените. Транзакционните лидери
поставят ясни цели и стандарти за качество и се фокусират върху мониторинга на
изпълнението и даването на ясна и навременна обратна връзка. Laissez-faire лидерите
само разпределят задачите и не се чувстват отговорни за резултатите, които постигат
техните подчинени. Данните от проверките на валидността на модела показват, че
трансформационното лидерство действително е по-ефективно от транзакционното,
докато отказът от лидерство е най-малко ефективният подход (Judge & Picclo, 2004;
Lowe, Kroeck & Sivasubramaniam, 1996).
В интегративния модел на лидерството Bass и Avolio (1994) постулират широк
спектър от лидерски поведения, които са разделени според своята активност и
ефективност по две оси: пасивен-активен и ефективен-неефективен. Спектърът на
поведения в областта на активното управление се покрива от транзакционното и
трансформационното лидерство. Теоретично се приема, че транзакционното лидерство е
ефективно в рутинни работни ситуации, докато трансформационното лидерство
насърчава повече готовността за постижения и иновации от страна на служителите.
Трансформационното лидерство от своя страна включва четири подхода, които са
сходни по своето местоположение по осите на активността и ефективността, т.е. те се
считат за еквивалентни в това отношение. Относителната ефективност на всеки от тези
подходи все пак зависи от ситуацията. В модела пасивният поведенчески спектър е
представен главно от лидерския стил laissez-faire, но отчасти и от някои дименсии на
транзакционното лидерство.
Отказ от лидерство (laissez-faire)
Laissez-faire буквално се превежда от френски като „остави ги да го направят“.
Терминът е бил използван от Lewin, Lippitt и White (1939) във връзка с техните
класически експерименти за ефективността на лидерските стилове. Характерно за този
тип лидерство е, от една страна, че лидерът не е готов да поеме отговорност за
резултатите на екипа и отношенията в него (висока степен на пасивност) и, от друга
страна, че той изобщо избягва да взема ръководни решения.
Избягващото лидерство се счита за неефективно (Judge, Fluegge Woolf, Hurst &
Livingston, 2006). Skogstad и колеги дори отбелязват натрупването на вътрешни и
междуличностни конфликти в работната среда, когато липсва лидерство (Skogstad,
Einarsen, Torsheim, Aasland & Hetland, 2007). Въпреки това има отделни индикации, че
laissez-faire може да води и до по-добри резултати от другите лидерски стилове, когато
обаче ръководените служители са иновативни и самостоятелни (Hersey & Blanchard,
1969).
Транзакционни лидерски стилове
Транзакционните лидерски стилове се характеризират с директно взаимодействие
между лидера и подчинените му чрез санкции или чрез награди (например награда за
постигнати цели). Bass и Avolio (1994) идентифицират три транзакционни лидерски
стила:
- Намеса при проблем (Management by Exception passive) или пасивен контрол:
лидерът се намесва само когато вече са възникнали проблеми.
- Контролиращ подход (Management by Exception active) или активен контрол:
лидерът активно търси начини да избегне грешки или неуспех и контролира работните
процеси и изпълнението на задачите.
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- Награда при постижение (Contingent Reward): лидерът задава и договоря ясни
цели и поощрява морално или материално тяхното постигане.
От трите транзакционни стила Намеса при проблем е най-малко активeн и
ефективeн. Контролиращия подход се счита за проактивен и по-ефективен, а Наградата
при постижение е най-активната и ефективна дименсия на транзакционното лидерство.
Judge и Piccolo (2004) разглеждат в метаанализ връзките между аспектите на
транзакционното лидерство и различните критерии за успех на лидерството. Резултатите
подкрепят подреждането на описаните в модела дименсии. Авторите докладват за
отрицателна корелация между Намесата при проблем и възприеманата ефективност на
лидера. Контролиращия подход корелира положително с тази променлива, но връзката е
слабо изразена, докато Наградата при постижение показва най-високата положителна
корелация. Съпоставими корелационни взаимовръзки на трите дименсии на
транзакционното лидерство се наблюдават и по отношение удовлетвореността на
служителите. По отношение на организационните и груповите постижения обаче се
наблюдава положителна корелация само за Награда при постижение. Допълнителна
емпирична подкрепа за подредбата на трите дименсии на транзакционното лидерство по
осите „активност“ и „ефективност“ се открива при Hater и Bass (1988). Те показват, че
връзките на Награда при постижение с удовлетвореността на служителите и
възприеманата ефективност на лидера са по-високи в сравнение с другите две
транзакционни дименсии. Howell и Hall-Merenda (1999) предоставят доказателства за
подобна изразеност на връзките между дименсиите на транзакционното лидерство и
качеството на взаимоотношенията мениджър-служител, които от своя страна обаче са с
високи позитивни корелации с постиженията на служителите.
Трансформационни лидерски стилове
Трансформационното лидерство се определя от Bass и Avolio като такова, защото
преобразува целите на служителите от индивидуални към общи за екипа или
организацията. Трансформационното лидерство включва четири стила:
- Мотивиране чрез визия (Inspirational motivation): лидерът мотивира служителите
си да полагат специални усилия като формулира атрактивна визия, поставя високи цели,
произтичащи от нея, и същевременно излъчва оптимизъм, че тези цели могат да бъдат
постигнати.
- Интелектуално стимулиране (Intellectual stimulation): лидерът насърчава
подчинените си да мислят креативно и иновативно, да рефлектират критично и
конструктивно върху резултатите и процесите и да откриват нови решения.
- Индивидуален подход и развитие (Individualized consideration): лидерът подкрепя
и полага грижи за индивидуалното, професионално и личностно развитие на
служителите, той действа като ментор и коуч.
- Модел за подражание (Idealized influence): лидерът действа като ролеви модел,
той комуникира и демонстрира морални ценности. Този аспект на трансформационно
лидерство се припокрива отчасти с харизматичното лидерство на House (1977).
Дименсиите на трансформационното лидерство са едновременно активни и
ефективни лидерски поведения в интегративния модел на лидерството. Метаанализите
подчертават позитивните взаимовръзки на трансформационното лидерство с
удовлетвореността от работата на служителите, с тяхната мотивация и привързаност към
организацията, както и с постиженията на лидера, групата и организацията (Judge &
Piccolo, 2004; Lowe et al., 1996). Като цяло се оказва, че трансформационното лидерство
обяснява дисперсията в критериите за успех отвъд транзакционното лидерство
(инкрементална валидност). Служителите на трансформационните лидери са готови да
направят повече, отколкото формално се очаква от тях. Въз основа на дългогодишната

68

изследователска традиция има и констатации, които сочат, че трансформационното
лидерство се отплаща и финансово (Wang, Oh, Courtright & Colbert, 2011; Peus, et al.,
2010). Трансформационното лидерство изглежда особено ефективно при определен
контекст. Разглежданите контекстуални фактори включват динамична и несигурна
среда, кризи и децентрализирана организационна структура (виж напр. Pawar & Eastman,
1997; Waldman, Ramirez, House & Puranam, 2001).
Разработването на LSA има за цел да обхване ефективното и неефективното
лидерско поведение в зависимост от ситуацията. Идеята е да се предостави теоретично
и емпирично обоснован метод, по скалите на LSA въз основа на който ръководителите
да могат да оценят собственото си поведение във важни и типични работни ситуации.
LSA може да се използва като самооценъчен метод и като метод за външна оценка на
лидерското поведение. Степента на изразеност и сходство между самооценката и
външната оценка позволяват да се направят изводи за силните страни на мениджъра в
работата му със подчинените, както и за неговите области за развитие в специфични, но
важни за лидерската ефективност ситуации.
Българска адаптация на LSA
Изследвани лица
В процеса на адаптация на инструмента взеха участие 497 души: 190 (38%) мъже и
307 (62%) жени. Всички участници, включени в нормативната извадка, са мениджъри
или ръководители на екипи с най-малко две години опит в управлението в различни
организации. Разпределението им по йерархичните нива е следното: 31 са висши
ръководители, 101 са мениджъри на средно ниво, 365 са преки ръководители или тийм
лидери.
Инструментариум
LSA се състои от осем ситуации с по осем възможности за отговор – по една за
всеки от лидерските стилове, съгласно Full Range of Leadership Model. Задачата на
попълващия е да посочи колко е вероятно да използва всяка една от предложените
алтернативи, използвайки петстепенна скала (от „Почти изключено“ до „Почти
сигурно“). Осемте ситуации са подбрани от обширен набор от казуси на базата на това
да бъдат прототипни за лидерската роля и приложими в различни по тип организации.
Тестът се администрира онлайн за 20-30 минути и дава информация за предпочитанията
на оценявания към осемте лидерски стила на интегративния модел за лидерство.
Процедура
Въпросникът се администрира на онлайн платформата Assessia, като участниците
предварително са информирани за целта на изследването. Участието в процеса на
адаптация на LSA бе доброволно. След попълването на теста всеки участник получи
индивидуален доклад със своите резултати.
Резултати
Надеждност
В таблица 1 са представени коефициентите на вътрешна консистентност Кронбах
алфа на скалите от българската версия на LSA. Те са изчислени на базата на резултатите
на лицата от нормативната извадка. Показаните стойности са достатъчно високи, за да
гарантират надеждността на оценяването с теста и са съизмерими с тези докладвани за
оригиналния инструмент.
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Таблица 1. Коефициенти на вътрешна съгласуваност
на скалите на българската версия на LSA
Скала
Коефициент на Кронбах алфа
Laissez-faire
0,77
Намеса при проблем
0,81
Контролиращ подход
0,87
Награда при постижение
0,79
Мотивиране чрез визия
0,76
Индивидуален подход и развитие
0,80
Модел за подражание
0,69
Интелектуално стимулиране
0,76
Валидност
Валидността е другия важен компонент в оценката на психометричните
характеристики на един тест. Тя е генерично понятие и обхваща различни форми. За да
проверим конструктната валидност на инструмента направихме корелационен анализ на
скалите на българската версия на LSA. Данните са пресметнати на базата на резултатите
на лицата от нормативната извадка и са представени в таблица 2.

-,092*
-,085
,329**
,496**

-,184**
-,065
,278**
,571**
,673**

-,221**
-,120**
,241**
,504**
,552**
,639**

Интелектуално
стимулиране

,092*
,127**
,551**

Индивидуален
подход и
развитие

Мотивиране
чрез визия

Контролиращ
подход
,304**
,281**

Модел за
подражание

,654**

Награда при
постижение

Laissez-faire
Намеса при проблем
Контролиращ подход
Награда при постижение
Модел за подражание
Мотивиране чрез визия
Индивидуален подход и
развитие

Намеса при
проблем

Laissez-faire

Таблица 2. Корелации между скалите на българската версия на LSA

-,201**
-,079
,131**
,494**
,553**
,723**
,649**

** ниво на значимост p < 0,01; * ниво на значимост p < 0,05
Анализът на данните в таблица 2 показва, че най-високата положителна корелация
на скала Laissez-faire е със скала Намеса при проблем, което е очаквано, тъй като и двете
измерват пасивни и неефективни лидерски поведения. Скала Награда при постижение
корелира по-високо с трансформационните лидерски стилове в сравнение със скала
Контролиращ подход, което е потвърждение на друго специфично допускане на
интегративния модел. Корелацията между тях обаче е по-висока в сравнение с
корелациите с трансформационните лидерски стилове, което ясно показва, че
транзакционното лидерство е различно от трансформационното. Накрая,
трансформационните лидерски стилове корелират по-високо помежду си в сравнение с
корелациите им с другите стилове, но същевременно не толкова високо, че да възникне
съмнение, че те всъщност измерват един и същ конструкт (каквито критики често търпи
въпросника на Бас - MLQ).
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Ос 2: Контрол

Друго потвърждение на конструктната валидност на LSA представят данните от
мултидименсионното скалиране, представени във фигура 1. Отново се използвани
резултатите на лицата от нормативната извадка, като за позиционирането на скалите в
равнината са използвани пресметнатите Евклидови дистанции между тях.

Ос 1: Ефективност

Фигура 1. Представяне на скалите на LSA в общо пространство
на базата на близостта между тях
Данните ясно показват, че по първата ос (която може да се нарече ефективност или
по-правилно липса на ефективност), осемте лидерски стила се подреждат точно по
предсказанията от интегративния модел. По-различна интерпретация обаче има втората
дименсия, която нарекохме „Контрол“. В мултидименсионалното скалиране тя може да
се интерпретира като позиция на лидера спрямо своя екип (т.е. степен на овластяване
или контрол). Ясно се вижда, че Контролиращият подход и Наградата при постижение
се различават от останалите стилове, заради по-голямото ниво на контрол, което лидера
упражнява, докато трансформационните лидерски стилове предполагат по-голямо
овластяване на подчинените. Тази особеност е консистентна с Full Range Leadership
Model и е отбелязана още в по-ранните работи на Бас (Bass, 1985; Lowe et al,,1996).
Резултатите на лицата от нормативната извадка са използвани за оценка на
критериалната валидност на LSA. Попълнилите теста лица представляват три основни
групи: висши ръководители (31), среден мениджмънт (101) и тийм лидери и
ръководители на ниско ниво (365). Бас смята, че трансформационното лидерство се
проявява във всички нива на управлението, но е по-често наблюдавано при висшите
ръководители. На базата на теорията може да се очаква, че ще се наблюдават значими
различия между висши и нисши ръководители по отношение на трансформационните
лидерски стилове, но няма да се наблюдава такова при транзакционните. Все пак обаче
трябва да се вземе предвид, че стилът Награда при постижение също би трябвало да е
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по-често използван от висшите ръководители, тъй като тийм лидерите и преките
ръководители в много случаи не разполагат с достатъчно власт и правомощия, за да
обещават награда при постижение.
В таблица 3 са дадени груповите средни и стандартни отклонения по скалите на
LSA за мениджърите от трите групи, формирани според нивото на заеманата позиция.
Таблица 3. Групови средни и стандартни отклонения на групите ръководители
Групова Стандартно
Брой
средна
отклонение
Laissez-faire
Висш мениджмънт
31
1,25
0,32
Среден мениджмънт
101
1,29
0,49
Преки ръководители
365
1,34
0,38
Намеса при проблем
Висш мениджмънт
31
1,86
0,71
Среден мениджмънт
101
1,85
0,67
Преки ръководители
365
1,93
0,61
Контролиращ подход
Висш мениджмънт
31
2,86
0,95
Среден мениджмънт
101
2,74
0,98
Преки ръководители
365
2,53
0,81
Награда при постижение
Висш мениджмънт
31
3,83
0,75
Среден мениджмънт
101
3,57
0,79
Преки ръководители
365
3,18
0,68
Модел за подражание
Висш мениджмънт
31
4,56
0,40
Среден мениджмънт
101
4,45
0,41
Преки ръководители
365
4,17
0,49
Мотивиране чрез визия
Висш мениджмънт
31
4,65
0,33
Среден мениджмънт
101
4,54
0,39
Преки ръководители
365
4,14
0,51
Индивидуален подход и
Висш мениджмънт
31
4,54
0,49
развитие
Среден мениджмънт
101
4,53
0,45
Преки ръководители
365
4,07
0,54
Интелектуално
Висш мениджмънт
31
4,66
0,30
стимулиране
Среден мениджмънт
101
4,53
0,38
Преки ръководители
365
3,96
0,51
Консистентно с очакванията висшите ръководители показват статистически
значимо по-високи резултати по всички трансформационни лидерски стилове и стила
Награда при постижение (всички разлики са значими на ниво p < 0,01), докато отново в
съгласие с хипотезите, не се наблюдават значими различия по скали Laissez-faire и
Намеса при проблем, тъй като тези два стила са неефективни за лидери на всички нива.
Дискусия
Данните от българската адаптация и стандартизация на LSA показват, че
психометричните характеристики, надеждността и валидността на теста се запазват в
българската културна и бизнес среда. Тестът представлява полезен и иновативен
инструмент за обективната оценка на трансформационното лидерство и може да се
използва както за подбор, така и за идентифицирането на потребностите от обучение и
развитие на настоящи лидери.
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Резюме: Разбирането за организационна устойчивост е свързана с разнообразни дефиниции и
богат набор от модели. В основата си тя отразява фундаменталното разбиране и третиране на риска,
но в по-голяма степен се занимава с това да се разполага с достатъчно информация как да се действа
в несигурна ситуация и с адаптивен капацитет за справяне с неочакваното. Докладът проследява
развитието на няколко съвременни модела и методологии за измерване на устойчивостта – от
първоначално предложения Relative Overall Resilience (ROR) модел на McManus (2008), обновен
модел на Stephеnson, Seville, Vargo, и Roger (2010) - New Model of Organizational Resilience или
Benchmark Resilience Tool (BRT – 53), модел, адаптиран от Resilient Organisations Research
Programme (Lee, Vargo & Seville, 2013) до разработването на съкратената форма BRT-13 (Whitman,
Kachali, Roger, Vargo и Seville, 2013). След разглеждане на характеристиките на описаните методи за
измерване на устойчивостта е предложен преработен вариант на BRT-13, който да отразява найясно всеки един от двата фактора, формиращи организационната устойчивост – планиране и
адаптивен капацитет. Целта на преработения вариант е апробиране в българска социо-културна
среда, тъй като нито една от версиите на BRT не е прилагана в страната в реална компания.
Обсъдени са практическите приложения, както и ограниченията на статията, заедно с насоки за
бъдещи изследвания.
Ключови думи: устойчивост, организации, модели, BRT
Abstract: The concept of organizational resilience is related to a variety of definitions and a vast
array of models. In its basis, it reflects the fundamental understanding and treatment of risk but is more
broadly concerned with having enough information how to act in an uncertain situation and having the
adaptive capacity to cope with the unexpected. The paper reviews the characteristics of various models and
its methods for measuring resilience – starting from the initially suggested model “Relative Overall
Resilience (ROR)” of McManus (2008), the updated model “New Model of Organizational Resilience” or
Benchmark Resilience Tool (BRT – 53) of Stephеnson, Seville, Vargo & Roger (2010), model adapted from
Resilient Organisations Research (Lee, Vargo & Seville, 2013) to the development of a short version BRT13 (Whitman, Kachali, Roger, Vargo, & Seville, 2013). After discussing and considering the characteristics
of the models, we suggest an updated version of BRT-13 which reflects the two factors forming
organizational resilience – planning and adaptive capacity. The purpose is to test it in Bulgarian sociocultural environment as none of the versions of BRT has been tested in the country in real company.
Practical implications are discussed in the paper as well some limitations and recommendations for future
research.
Keywords: resilience, organization, models, BRT

Въведение
Терминът „устойчивост” се използва в различен спектър от академични
дисциплини и в много разнообразни контексти. Като цяло, в научната литература не е
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постигнат консенсус по отношение на това какво е устойчивостта, какво означава за
организациите и по-важното - как организациите могат да придобият по-голяма
устойчивост на фона на нарастващите заплахи и промени в средата, в която
функционират. Концепцията произхожда от физиката, където с устойчивост се отбелязва
способността на физическата система да се върне в първоначалния си вид след
смущение/промени (Norris, Stevens, Pfefferbaum, Wyche, & Pfefferbaum, 2008). В
екологията традиционния възглед възприема устойчивостта като качествата, които
позволяват на даден човек, общност или организация да се справи, да се адаптира и да се
възстанови от бедствено събитие (Buckle, Mars & Smile, 2000; Horne, 1997; Mallak, 1998;
Pelling & Uitto, 2001; Riolli & Savicki, 2003). Това е способността на една система да се
справи с промените и най-вече с внезапните сътресения, като обаче, запази начина си на
функциониране (Walker et al, 2006). Идеята за „устойчивост“ се е развила чрез
прилагането ѝ в множество научни дисциплини – климатични промени и уязвимост
(Timmerman, 1981), проактивна и реактивна устойчивост на обществото като цяло
(Dovers & Handmer, 1992), екологични и социални системи (Adger, 2000), организации
от разнообразни сектори, в които надеждността е много важна (атомни електроцентрали,
военни системи, кули за контрол на въздушния трафик) (La Porte, 1996; La Porte &
Consolini, 1991). Независимо от контекста „устойчивост“ не означава статично състояние
на организацията, дори напротив - може да варира във времето и в зависимост от
естеството и последиците от определена криза. Според някои автори, ключов фактор при
разбирането на термина е способността за предпазване и възстановяване при негативно
събития (Westrum, 2006). В социалните науки, съвременните изследователи определят
устойчивостта като начин за реагиране на появили се препятствия, като ключово
поведение, което е стратегически свързано с успеха, растежа и оцеляването на
организацията (King, Newman & Luthans, 2016). Разбирането на термина е свързано с
това какво съдържание на елементи влагат отделните автори. Например, според
McManus (2008) има три компонента, които формират устойчивостта – осъзнаване на
ситуацията, уязвимост на ключови показатели за организацията и капацитет за
адаптиране. Те са обяснени с дефиницията на автора, че „организационната устойчивост
е функция на способността на организациите като цяло за осъзнаване на ситуацията,
уязвимост на ключовите показатели и капацитет за адаптиране в сложна, динамична
и взаимозависима система” (McManus, 2008, стр. 23). Други изследователи се фокусират
върху устойчивостта като „организационeн капацитет за устойчивост” с компоненти от
когнитивни, поведенчески и контекстуални характеристики и я определят като
„способността на организацията ефективно да усвоява, развива специфични за
ситуацията реакции и в крайна сметка да участва в преобразуващи дейности“ (LengnickHall, Beck & Lengnick-Hall, 2011, стр. 244). За целите на настоящия доклад ще се
придържаме към разбирането на McManus (2008), споделено и развито в изследвания на
Stephеnson, Seville, Vargo, & Roger (2010), както и на Lee, Vargo & Seville (2013) и
Whitman, Kachali, Roger, Vargo & Seville (2013). Организационната устойчивост като
цяло се определя като способността на организацията да оцелява и дори да укрепва във
времена на криза (Seville et al., 2008). По-видима е след природно бедствие, мащабна
криза или извънредна ситуация. В ежедневието, обаче, организациите също се налага да
се справят с различни кризи (финансови затруднения, мащабни продукти, провали във
веригата на доставки, производствени аварии и др.), при които организационната
устойчивост може да бъде по-малко видима, но въпреки това е изключително важна
(Stephenson et al., 2010). За какво служи измерването на организационната устойчивост?
Накратко, измерването на устойчивостта е ценно и може да даде представа за вътрешния
и външния климат, да покаже уязвимите места в организацията и приоритетните
действия при спешни ситуации (Seville, 2008). Настоящата статия има за цел да
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представи съвременни модели и методологии за измерване на организационната
устойчивост.
Модели и компоненти на организационната устойчивост
Въпреки че устойчивостта е подробно проучена теоретично чрез разработването на
модели и казуси в организациите (Annarelli & Nonino, 2016; Bhamra et al., 2011), има
относително малко на брой количествени методи за проучването ѝ (Righi, Saurin и Wachs,
2015). Сред по-ранните са методологията на Mallak (1998) с шест индикатора, докато поскорошните методи обхващат този на Shirali и колеги (2013) с шест дименсии, Azadeh et
al. (2014) отново с шест дименсии. McManus и колеги (2008) използват качествен метод,
въз основа на който Stephenson и колеги (2010) предлагат количествен метод. McManus
(2008) използва обобщена теория за изследване на организационната устойчивост в Нова
Зеландия. Тя провежда качествено проучване, използвайки полуструктурирани
интервюта с 10 организации (case studies) за проучване и оценка на техните качества по
устойчивост. Въз основа на тези организации, McManus предлага дефиниция на
организационната устойчивост като "функция на цялостната информираност за
ситуацията в организацията, управление на ключовите уязвимости и адаптивния
капацитет в сложна, динамична и взаимосвързана среда" (2008, стр. 82). Чрез тази
дефиниция тя предлага модел, при който относителната цялостна устойчивост (relative
organizational resilience) се състои от три фактора (информираност за ситуацията,
управление на ключовите уязвимости и адаптивен капацитет) и 15 показатели – по пет
за всеки фактор (McManus, 2008). Обръщаме внимание на моделa на McManus, защота
дава добра операционализация на устойчивостта на базата на изследване в цели
организации. Факторите и показателите са представени в таблица 1.
Фактор за
устойчивост

Таблица 1. Фактори и индикатори от модела на McManus (2008)
организационна Показатели по всеки фактор

Информираност за ситуацията

Роли и отговорности
Разбиране и анализ на риска и последствията
Осъзнаване на свързаността
Застрахователна информираност
Приоритети за възстановяване
Управление на ключови уязвимости Стратегии за планиране
Участие в симулации/учения
Способност и капацитет на вътрешните ресурси
Способност и капацитет на външните ресурси
Свързаност на организацията
Адаптивен капацитет
Манталитет за изглаждане на мрежи/лоза (silo mentality)
Комуникация и връзки
Стратегическа визия и предвиждане на резултати
Информация и знания
Лидерство, мениджмънт и управленски структури

Въз основа на двете проучвания – качественото на McManus (2008) и
количественото на Stephenson и колеги (2010), Lee и колеги (2013) създават Benchmark
Resilience Tool (BRT-53) - въпросник, тестван върху произволна извадка от 68
организации в района на Окланд, Нова Зеландия. За разлика от предходните модели, Lee
и колеги предлагат двуфакторна, а не трифакторна структура на организационната
устойчивост. BRT е съставен от 53 айтема и 13 показателя. Чрез експлораторен факторен
анализ айтемите, се групират в два фактора: планиране и адаптивен капацитет.
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Планирането предполага използването на предварително определен капацитет за
планиране за непрекъснатост на дейностите от бизнеса и управлението на риска.
Адаптивният капацитет, от своя страна, се свързва със способността за справяне с
нуждите на организацията преди те да станат критични. Адаптивният капацитет
възниква в резултат на силно лидерство и силна организационна култура. Факторният
анализ на Lee и колеги (2013) не подкрепя тридименсионалната структура, предложена
от McManus (2008), тъй като при техния анализ третият фактор е с много ниско факторно
тегло и само четири айтема. В таблица 2 са представени двата фактора за устойчивост и
13-те показателя по модела на Lee и колеги (2013).
Таблица 2: Фактори и индикатори от модела на Lee и колеги (2013)
Фактор за организационна Показатели по всеки фактор и описание
устойчивост
Минимализиране на мрежата/лозата (silos) –
Адаптивен капацитет
намаляване
на
социалните,
културните
и
поведенческите бариери предизвикани от лоша
комуникация.
Вътрешни ресурси – мобилизиране на вътрешния
капацитет и готовността да се премине от ежедневен
ритъм на работа към извънреден.
Въвличане на служителите – овластяване и
насърчаване на служителите да използват уменията си.
Лидерство – силно лидерство и умения за вземане на
решения и постигане на цели.
Иновация и креативност – насърчаване на
служителите да мислят нови/нестандартни решения на
познати проблеми.
Вземане на решения – от служителите за работата им.
Наблюдаване на ситуацията и своевременно
докладване – служителите са насърчавани да споделят
добри и лоши новини своевременно и без притеснения.
Стратегии за планиране – план и стратегия за
Планиране
управление на уязвимости.
Участие в симулации/учения – предварително
упражнение на кризисни ситуации и подготовка за
евентуалното им настъпване.
Проактивно отношение – умения за ранно
разпознаване на сигнали за криза.
Външни ресурси – достъп до ресурси и връзки с
външна среда.
Приоритети за възстановяване – ясно разбиране за
организационните приоритети и изискванията за
постигането им след ситуация на криза.
Компонентите от трифакторния модел на MacManus (2008) и Stephenson и колеги
(2010) се преливат и видоизменят в известна степен като имена и съдържание при Lee и
колеги (2013). Като цяло, обаче, посланията на компонентите са близки по съдържание.
При моделът на Lee се наблюдава активно участие на служителите и насърчаването им
да бъдат проактивни и дейни по отношение на случващото се в организацията и пряката
им работа. Benchmark Resilience Tool (BRT-53) има своите силни и слаби страни. Той
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дава на организациите подходяща информация за техните силни и устойчиви качества.
Въпреки това, има няколко ограничения – дълъг е и отнема доста време за попълване, а
в организационен контекст, при който времето е дефицит, това създава неудобства и
затруднява измерването и мотивацията за попълване на въпросника от служителите.
Именно слабите страни на BRT – 53 мотивира Whitman и колеги (2013) за разработване
на кратка версия на въпросника. Айтемите, които представят най-добре всеки от 13-те
показателя, измерени в оригиналната скала, са анализирани съдържателно от група от
седем експерти и така се оформя версия BRT-13A. Втора версия се обособява въз основа
на статистически анализи и тя е кръстена BRT-13B. И двата въпросника са тествани с
три извадки в Нова Зеландия. Направени са корелационни анализи между BRT-53 и двете
по-къси версии, като се оценяват оценките за общата организационна устойчивост и за
всеки фактор поотделно (адаптивен капацитет и планиране). Въпреки че двете кратки
версии предоставят валидни резултати, подобни на оригиналната скала, версията BRT13B има по-добра факторна структура и психометрични показатели и се препоръчва
използването именно на тази версия. Кратката версия BRT-13 намира приложение и
потвърждение в две изследвания до момента – едно в Индия, и едно в Испания. Sharma
and Sharma (2015) оценяват психометричните свойства на кратката версия на Benchmark
Resilience Tool (BRT-13B) в извадка от 160 служители на дванадесет компании за
информационни технологии (ИТ), разположени в Индия. Резултатите подкрепят
оригиналната двуфакторна структура, надеждност и валидност на инструмента BRT-13B
за измерване на устойчивостта на ръководителите в този вид компания. Gonçalves,
Navarro и Sala (2019) прилагат BRT-13B в испанска социокултурна среда. Авторите имат
извадка от 388 испански работници от два високонадеждни сектора: здравеопазване и
ядрена енергия. Въз основа на направени анализи на вътрешната консистентност, тестретест, конфирматорен факторен анализ (CFA), експлоративно моделиране на
структурно уравнение (ESEM) и инвариантни анализи в различните организации и по
пол авторите стигат до заключението, че инструментът отговаря на психометричните
критерии за оценка на устойчивостта в здравните и ядрените организации в Испания. В
научната литература не са открити публикации с резултати от други държави с
въпросника – кратката или дългата му версия, нито данни за приложенията им с
българска извадка. Това създава известно ограничение на настоящата статия, тъй като не
могат да се предоставят повече данни за характеристиките на моделите и въпросниците
към тях, но е отправна точка за бъдещи изследвания. Например, литературният обзор на
българските статии по темата за организационна устойчивост показа, че нито една от
версиите на BRT не е приложена в страната. Това дава възможност да се направи
изследване за проверка на психометричните характеристики на въпросника в нашия
социокултурен контекст. В тази връзка, авторите провеждат пилотно изследване в
производствен сектор с кратката и адаптирана за българска среда форма и съответно
предстои обявяване на резултатите в бъдещи публикации.
Заключение
В ситуация на бързо изменяща се среда, с често срещани кризи, идеята за измерване
на организационната устойчивост изглежда все по-наложителна. Всеки от представените
модели има своите предимства и недостатъци и независимо кой от тях се използва,
резултатите от измерването стават ключови за организациите, за да могат да планират и
управляват промените с цел развитие на устойчивост. Бъдещи изследвания по темата ще
дадат представа кой от факторите на устойчиността има най-добра прогностична
стойност и кой може да подпомогне дейността на организациите най-ефективно.
Литература

78

Adger, W. N. (2000). Social and Ecological Resilience: are they related?. Progress in
Human Geography 24: 347-364.
Akgün, A. E., & Keskin, H. (2014). Organisational resilience capacity and firm product
innovativeness and performance. International Journal of Production Research, 52(23), 69186937.
Annarelli, A., & Nonino, F. (2016). Strategic and operational management of
organizational resilience: Current state of research and future directions. Omega, 62, 1-18.
Barasa, E., Mbau, R., & Gilson, L. (2018). What is resilience and how can it be nurtured?
A systematic review of empirical literature on organizational resilience. International journal
of health policy and management, 7(6), 491.
Bhamra, R., Dani, S., & Burnard, K. (2011). Resilience: the concept, a literature review
and future directions. International Journal of Production Research, 49(18), 5375-5393.
Buckle P., Mars, G. and Smile. S. (2000). New approaches to assessing vulnerability and
resilience. Australian Journal of Emergency Management, 15(2), 8-15.
Dovers, S. and Handmer, J. (1992). Uncertainty, Sustainability and Change. Global
Environmental Change. 2:262-276.
Gonçalves, L., Navarro, J. B., & Sala, R. (2019). Spanish validation of the Benchmark
Resilience Tool (short-form version) to evaluate organisational resilience. Safety science, 111,
94-101.
Horne III, J. F. (1997, April). The coming age of organizational resilience. In Business
forum (Vol. 22, No. 2/3, p. 24). California State University, Los Angeles, School of Business
and Economics.
King, D. D., Newman, A., & Luthans, F. (2016). Not if, but when we need resilience in
the workplace. Journal of organizational behavior, 37(5), 782-786.
La Porte, T. R. (1996). High reliability organisations: unlikely, demanding and at risk.
Journal of Contingencies and Crisis Management. 4(2): 60-71.
La Porte, T. R. and Consolini, P. M. (1991). Working in practice but not in theory:
theoretical challenges of high reliability organizations. Journal of Public Administration
Research and Theory. 1(1): 19-47.
Lee, A. V., Vargo, J., & Seville, E. (2013). Developing a tool to measure and compare
organizations’ resilience. Natural hazards review, 14(1), 29-41.
Lengnick-Hall, C. A., Beck, T. E., & Lengnick-Hall, M. L. (2011). Developing a capacity
for organizational resilience through strategic human resource management. Human Resource
Management Review, 21(3), 243-255.
Mallak, L. (1998). Putting organizational resilience to work. INDUSTRIAL
MANAGEMENT-CHICAGO THEN ATLANTA-, 8-13.
McManus, S., Seville, E., Brunsdon, D., Vargo, J. (2007). ‘Resilience Management: A
Framework for assessing and Improving the Resilience of Organisations’, Resilience
Organisations Research Report 2007/01, New Zealand, Resilient Organisations.
McManus, S.T. (2008). Organisational Resilience in New Zealand, Unpublished PhD
Thesis, University of Canterbury.
Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008).
Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster
readiness. American journal of community psychology, 41(1-2), 127-150.
Pelling, M., & Uitto, J. I. (2001). Small island developing states: natural disaster
vulnerability and global change. Global Environmental Change Part B: Environmental
Hazards, 3(2), 49-62.
Righi, A. W., Saurin, T. A., & Wachs, P. (2015). A systematic literature review of
resilience engineering: Research areas and a research agenda proposal. Reliability Engineering
& System Safety, 141, 142-152.

79

Riolli, L. and V. Savicki (2003). “Information system organisational resilience.” The
International Journal of Management Science. (31): 227-233.
Seville, E., Brunsdon, D., Dantas, A., Le Masurier, J., Wilkinson, S., & Vargo, J. (2008).
Organisational resilience: Researching the reality of New Zealand organisations. Journal of
business continuity & emergency planning, 2(3), 258-266.
Stephenson, A., Seville, E., Vargo, J., & Roger, D. (2010). Benchmark Resilience: A
study of the resilience of organisations in the Auckland Region.
Timmerman, P. (1981) Vulnerability, Resilience and the Collapse of Society.
Environmental Monograph 1, Institute for Environmental Studies, Toronto University
Westrum, R. (2006) A Typology of Resilience Situations. In, Hollnagel, E., Wooods, D.,
and Leveson, N. (Eds.) (2006) Resilience Engineering: Concepts and Precepts. Ashgate
Publishing Limited, Aldershot, England.
Whitman, Z. R., Kachali, H., Roger, D., Vargo, J., & Seville, E. (2013). Short-form
version of the Benchmark Resilience Tool (BRT-53). Measuring Business Excellence.

80

ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ НА ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ
Дафина Константинова Дамянова, Корект-Консулт България ЕООД
LEADERSHIP STYLES OF BUSINESS WOMEN IN BULGARIA
Dafina Konstantinova Damianova, Correct-Consult Bulgaria Ltd.
Резюме: Интересът ми към темата е породен от консултантския ми опит в различни
организации. Проведох изследване на 211 души мениджъри в България (148 жени и 63 мъже) на база
на 3 въпросника: въпросник за лидерски умения на Нортхаус (2016), въпросник за лидерство път цел на Индвик (1985, 1988), и въпросник за автентично лидерство на Валумбва и сътрудници (2008).
Резултатите показаха, че в сравнение с мъжете, жените притежават по-добри умения за работа с
хора, притежават по-високо ниво на автентичност и са по-прозрачни в отношенията си. Стилът
лидерство на мъжете и жените в България е ориентиран към постижения. Най-важният извод:
мениджърите трябва да създадат лидерство от нов тип, знаейки, че в 21 век хората не искат да бъдат
управлявани, а искат да следват лидера, който ги води.
Ключови думи: лидерство, жените в бизнеса, женско лидерство, автентично лидерство,
качества на мениджърите лидери в България
Abstract: My interest in the topic comes from my experience as a consultant in various organizations.
I conducted a study of 211 executives working in Bulgaria (148 women and 63 men) based on 3
questionnaires: Leadership Skills Inventory (Northhouse, 2016), Path-Goal Leadership Questionnaire
(Indvik, 1985, 1988), and Authentic Leadership Questionnaire (Walumbwa and Associates, 2008). The
results showed that, compared to men, women have better human skills, have a higher level of authenticity,
and are more transparent in their relationships. The leadership style of men and women in Bulgaria is
achievement-oriented. The most important conclusion: managers need to create leadership of a new type,
knowing that in the 21st century, people do not want to be managed, they want to have a leader to follow.
Keywords: leadership, women in business, women leadership styles, authentic leadership, leadership
traits of Bulgarian managers

Въведение
Една от най-често срещаните теми за обсъждане в динамичния 21-ви век, в който
живеем и работим, е лидерството. То е навсякъде около нас – в организациите, в
политиката, в семейството, в образователните учреждения; всяка група от хора, повече
от двама, които комуникират помежду си, създава предпоставка за възникване на
формален или неформален лидер. Това е личността, която оказва постоянно и решаващо
въздействие върху всяка една от тези институции. Проблемът за същността на
лидерството и за подходите при неговото анализиране ни вълнуват все по-силно, а в 21ви век придобива голямо значение както за развитието на фирмите, които ръководим,
така и за развитието на хората, които очакват да ги поведем.
Както всички съвременни организации, така и фирмите в България, са изправени
пред предизвикателствата на глобализацията и високотехнологичния прогрес.
Същевременно те функционират в среда, в която все още няма изградени традиции за
управление на бизнес и за изграждане на управленски модел. Лидерите в една
организация са тези, които водят екипите към постигане на целите. Имаме множество
примери на мъже и жени лидери (добри или лоши), които са въздействали или променяли
хода на събитията по един или друг начин; които са помагали на хората си да преминат
през тежки моменти или пък са ги принуждавали да вършат най- ужасните деяния, на
които човек е способен.
Съществуват над 100 различни определения за лидерство, някои от тях
повърхностни и недаващи пълна представа какво всъщност е лидерство, а други в
пълнота описват какво означава да бъдеш лидер, като например определението на Kevin
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Kruse: „Лидерството е процес на социално влияние, който максимизира усилията на
други хора за постигането на по-велика цел.
 Лидерството произхожда от социалното влияние, а не от авторитета и
властта.
 Лидерството изисква присъствието на други, като не е задължително те да са
на по-ниско стъпало в йерархията.
 Не се споменават личностни качества, атрибути или титли; съществуват
много стилове и пътища към ефективното лидерство.
 Включва цел, а не влияние без желан резултат.“ (Kruse, 2013)
Лидерът няма официално дадени права от организацията да ръководи, но той влияе
върху поведението на групата – понякога планирано, понякога стихийно. Тъй като
работата му е да ръководи хората, с цел постигане на определени резултати, той трябва
много добре да познава себе си, своите способности и възможности, както и нивото на
професионална компетентност.
Мениджър и лидер не са синоними. Човек може да бъде лидер без да бъде
мениджър и може да бъде мениджър без да бъде лидер. Най-доброто сравнение между
мениджър и лидер дава Warren Bennis:
 Мениджърът управлява; лидерът обновява.
 Мениджърът е копие; лидерът е оригинал.
 Мениджърът поддържа; лидерът развива.
 Мениджърът се фокусира върху системите и структурата; лидерът се фокусира
върху хората.
 Мениджърът контролира; лидерът вдъхновява.
 Мениджърът е привързан към по-краткосрочна перспектива; лидерът има
дългосрочна перспектива.
 Мениджърът пита „как“ и „кога“; лидерът пита „какво“ и „защо“.
 Мениджърът винаги държи под око основното и най-важното; окото на лидера е
на хоризонта.
 Мениджърът подражава; лидерът създава.
 Мениджърът приема статуквото; лидерът го поставя под съмнение.
 Мениджърът е добър войн; лидерът е самият той.
 Мениджърът прави нещата правилно; лидерът прави правилното нещо.” (Bennis,
2009: 42).
Основните концепции, модели и теории, които отразяват историческото развитие
на теорията за лидерството, са достатъчно много. За да можем да избистрим нашите
собствени концепции и възприятия за лидерството, е необходимо да използваме
изследванията на авторите в оригинал, така че да вникнем в дълбочина и да приемем
критична позиция по отношения на нашето собствено тълкуване, възприемане или
отричане на безбройните теории. В течение на времето те еволюират. Силата на
глобализацията и влиянието на напредъка в социалните медии дава възможност
богатството на нови модели и теории да нараства неимоверно. Срещаме се със все поширок кръг от гледни точки по темата. Най-пълна информация за теориите за
лидерството и откога докога се прилагат, намираме в издание от 2018 г. (Antonakis, Day,
2017: 8), структурирано във фигура 1. От 1900 г. до сега, от първата теория за лидерските
умения до теорията на Bill George за автентично лидерство, лидерските теории
претърпяват промени и/или развитие. За нашите цели използваме три от съвременните
теории за лидерството, които са активни към днешна дата: теорията за лидерските
умения, ситуационната теория на Мичъл и Хаус „път-цел“, и теорията за автентичното
лидерство.

82

Фигура 1. Теории за лидерството
Последният доклад на Grant Thornton „2019 - Жените в бизнеса: изграждане на план
за действие“ има за цел да насочи висшите бизнес лидери към привличане на повече
жени на ръководни роли“ (Grant Thornton, 2019). Източна Европа е на първо място в този
доклад по съотношение жени-мъже на ръководни позиции, въпреки че е само 32 % жени
срещу 68 % мъже. Постоянният успех на източноевропейските жени със седем от
първите 10 държави за жени топ мениджъри в същото проучване предизвиква много
въпроси за лидерските стилове на българските жени мениджъри в частност.
Методи и процедури
Проведени изследвания за лидерски стилове (жени и мъже): На база на
литературния анализ на различните лидерски стилове и желанието ни да получим
резултати за лидерските стилове на жените в бизнеса в България, проведохме
задълбочено изследване чрез три броя въпросници, преведени от оригинала:
 Лидерски умения, които притежавам (Northouse, 2016: 67)
Въпросникът за лидерски умения се основава на много емпирични изследвания на
уменията на лидерите, разработен от Нортхаус (2016). Въпросникът се състои от 18
твърдения. Коефициентът на Кронбах за надеждност за настоящото изследване е
много висок (α=0,713).
Той е надежден и валиден инструмент и е полезен при измерването на важни
аспекти на лидерството. Изследват се основни умения, групирани в 3 различни аспекта:
технически, човешки (умения за работа с хора) и концептуални.
Резултатите, които получаваме, предоставят информация за лидерските умения в
три области. Сравнявайки разликите между резултатите, можем да определим къде
респондентите притежават добри лидерски умения и къде имат слабости, както и сочат
към нивото на управление, за което ще бъдат най-подходящи.
 Въпросник за лидерство „път-цел” (Northouse, 2016: 133)
Въпросникът за лидерство път - цел е полезен при измерването и изучаването на
важни аспекти на лидерството. Разработен е от Индвик (1985, 1988) и предоставя
информация от респондентите за четири различни стила на лидерство: директивни,
подкрепящи, със стил на участие и ориентирани към постижения. Въпросникът се
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състои от 20 твърдения. Коефициентът на Кронбах за надеждност за настоящото
изследване е много висок (α=0,761).
Резултатите от този въпросник разкриват кои стилове на лидерство се използват найчесто и кои се използват по-рядко от респондентите. Резултатите освен това ни помагат
да оценим използването на всеки стил по отношение на другите стилове.
 Въпросник за автентично лидерство (Northouse, 2016: 218)
Въпросникът (Authentic Leadership Questionnaire ALQ) е създаден от Валумбва и
сътрудници (2008) за изследване и утвърждаване на предположенията за автентично
лидерство. Въпросникът се състои от 16 твърдения, който измерва четири фактора на
автентичното лидерство: самосъзнание, заучена или онаследена морална перспектива,
балансирана обработка и прозрачност на отношенията.
Коефициентът за вътрешна консистентност на Кронбах за надеждност за
настоящото изследване е много висок (α=0,788).
Резултати от изследванията
Какви са лидерските умения на изследваните лица – мъже и жени?
Най-голям процент от тях считат, че притежават добри умения за работа с хора
(хуманитарни умения). Това може би се дължи на факта, че ръководителите в днешно
време считат, че едно от най-важните условия за постигане на целите на организацията
се дължи на добрата комуникация между хората, които работят в нея, респективно, за да
може те да се водят, трябва уменията за взаимодействие с тях да бъдат на добро ниво.
Моите наблюдения при анализ на изисквания от страна на фирмите-клиенти при подбор
на персонал, е хората да бъдат екипни играчи и да зачитат индивидуалните различия на
всеки един от групата. Уменията за работа с хора са присъщи в най-голяма степен на
оперативните мениджъри, и това е може би основната причина най-голям процент от
анкетираните да се асоциира с това ниво на управление.
На второ място са техническите умения, което е разбираемо, тъй като за
извършване на работата е необходимо и високо ниво на професионална компетентност.
Хората, които се оценяват с добри технически умения, обикновено са експерти в своята
област – счетоводители, строителни инженери, машинни инженери, PR-и, HR-и и др.,
въпреки че техническите умения са нужни на лидерите на всички нива в организацията.
На трето място са концептуалните умения. Този резултат показва, че мениджърите
в България се чувстват недостатъчно подготвени или оторизирани да виждат цялостната
картина на проблема и евентуалното му решение или пък, че се занимават най-вече с
оперативна работа, и не остава време за стратегически поглед върху организацията като
структура.
Какъв е стилът лидерство на най-голямата част от мениджърите, работещи в
България - ориентиран към постижения. Лидерите, ориентирани към постижения,
поставят много високи цели и очакванията им са техните подчинени да се представят на
най-високо ниво. Това може да се дължи на факта, че все още не съществува ясно
разграничение между мениджър и лидер. От една страна мениджърът е този, който е
ориентиран към постижения, той е този, който гледа резултатите като израз на неговите
умения да ръководи. Или пък от друга страна, може да го тълкуваме като желание на
лидера да развива хората си; ако те се представят много добре означава, че работят върху
себе си. Изискванията на средата в 21 век са такива, че е най-вероятно този показател да
дава представа за това дали една фирма е успешна или не. Това, което предстои, е да
разберем лидерството от по-нов тип, към който всички ние би следвало да се стремим.
На второ място е директивния стил лидерство. Директивен лидер е този, който
поставя акцента повече върху това как да се изпълнят задачите, казва на подчинените
какво се очаква от тях, прави подробен план на работа и изисква той да бъде спазен, дава
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специфични указания за това какви резултати трябва да бъдат постигнати. Обяснението,
което можем да дадем за високия резултат е, че много често задачите, които трябва да се
изпълняват са неясни или стресови поради малките срокове или изискванията на средата;
и този начин на лидерство помага те да се изпълнят според изискванията. Може да
предположим, че това е така, поради факта, че мениджърите имат още много да работят
в посока целеполагане и делегиране.
На трето място е лидерство със стил на участие, тук подчинените участват в
процеса на вземане на решения. Този стил е подходящ при подчинени с вътрешен локус
на контрол; тогава тяхната удовлетвореност от работата е на високо ниво. В обобщение
може да се каже, че лидерските стилове на работещите мениджъри в България са
доказателство за това, че са ориентирани към постижения и изпълнение на цели, а не
толкова към увличане на хората в организацията.
При изследванията за автентичното лидерство най-голям процент от
респондентите придават важност на моралната перспектива при взаимоотношенията и
ръководството. Това може би е така, защото живеем във време, в което има изместване
на ценностите, а моралът на публичните фигури в политиката и бизнеса понякога не
съществува.
На второ място по важност те поставят самосъзнанието. За да може човек да
ръководи другите, е необходимо първо да разбере себе си и да ръководи себе си. Да е
дисциплиниран и да знае какво иска да постигне.
Корелационен анализ: С помощта на корелационния анализ установяваме
зависимостите между изследваните променливи.
 Най-много корелационни зависимости бяха установени при стила, ориентиран
към постижения. Той е във взаимовръзка с директивния стил лидерство. Това
обяснява близките резултати на изследваните лица към двата стила. Стилът,
ориентиран към постижения, е в зависимост също така и от уменията за работа с
хора, както и от концептуалните умения. Това съвпада с нашите очаквания, тъй
като за да постигнем нашите цели сред хората, ние трябва добре да умеем да ги
разбираме и да работим с тях; трябва също така да можем да им предадем нашето
разбиране за нещата.
 Най-силната зависимост в изследванията виждаме в уменията на изследваните
лица - в корелацията между техните умения за работа с хора и концептуалните им
умения.
 Съществуват взаимовръзки между подкрепящия стил лидерство „път-цел“ и стила
балансирана обработка на автентичното лидерство.
 Корелационни зависимости бяха установени и между лидерство със стил на
участие и поддържащия стил лидерство тип „път-цел“.
Дисперсионен анализ: С помощта на дисперсионния анализ установяваме
влиянието на независимите фактори върху зависимите променливи:
 Едната статистически значима разлика се проявява при уменията за работа с хора.
Тя се влияе от пола. При жените резултатите показват, че притежават по-добри
умения за работа с хора, отколкото мъжете. Ако изходим от една от
характеристиките на лидерството, че то е умение, бихме могли да потвърдим в
голяма степен, че съществува разлика при лидерските стилове на мъжете и жените.
 Втората статистически значима разлика виждаме в прозрачността в отношенията
при ръководителите жени и ръководителите мъже. Жените са по-прозрачни във
взаимоотношенията от мъжете може би защото очакват подчинените да бъдат също
толкова прозрачни в отношенията с тях.
 Статистически значимо влияние оказва наличието на деца върху директивния
стил на ръководителите. При наличие на деца директивния стил се засилва. Ако
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изходим от същността на директивния стил, който е даване на указания за
свършване на задачата, можем да предположим, че причината за това е самото
възпитание на децата, което изисква категорично становище за това кое как трябва
да бъде направено.
Какви са лидерските стилове на жените?
 Най-голям процент от мениджърите жени са със стил, насочен към постижения.
За компаниите този стил лидерство има големи ползи - по-голяма увереност и
ангажираност на служителите, повишена креативност на служителите, попредизвикателни цели и намален надзор за служителите, които работят най-добре
самостоятелно.
 На второ място са ръководителите с директивен стил, фокусиран върху
предоставянето на специфични инструкции за извършване на работата,
включително план на работата, как трябва да се извърши и срокове за изпълнение.
Лидерът поставя ясни стандарти за изпълнение и разяснява правилата и
разпоредбите на последователите. Този тип лидерско поведение е подходящ,
когато задачите са неясни, объркващи или стресови. Ако задачите са добре
структурирани и добре възложени, не е подходящ.
 Най-малко се използва подкрепящия стил лидерство, който се прилага при добре
структурирани задачи. Стилът, който е ориентиран към хората и който третира
всички като равни, се оказва най-малко използвания от мениджърите жени и мъже.
Бихме могли да предположим, че това е така, защото все още съществуват много
мениджъри, които не успяват добре да структурирарт задачите, които трябва да се
изпълняват, или пък не осъзнават напълно ролята си на лидери.
 Съществуват потвърдени различия между лидерските стилове на мъжете и
жените. Едната от разликите е уменията за работа с хора (независимо от факта, че
и мъжете и жените определят това умение като най-значимо), и тъй като този
показател е съществен за определяне на нивото на автентичност на лидера, жените
притежавайки по-добри умения за работа с хора, притежават по-добро автентично
лидерство от мъжете. Другата разлика е в прозрачността в отношенията. Жените
притежават по-високи резултати, но няма данни до какво води това. Това ни
доказва, че лидерството като понятие е комплексна наука, която не е статична, а
представлява един динамичен цикъл. Необходимо е да се търсят и други
определящи фактори, които влияят на лидерския стил на ръководителите в
България.
Дискусия
Какво би следвало да направят мениджърите, за да създадат себе си като лидери
от нов тип?
 Трябва да откриват потребностите на подчинените си от по-високи резултати,
което трябва да бъде обвързано с тяхното израстване;
 При изпълнение на спешни, трудни или допълнителни задачи, които създават
чувство на дискомфорт при подчинените, би било добре те да бъдат водени от
лидера, а не стимулирани с допълнително възнаграждение;
 Мотивацията на подчинените може да се завиши, ако се отстраняват бариерите
по пътя на постигане на целта с помощта на стил участие;
 Нужно е да работят в посока развитие на трите групи умения - за работа с хора,
концептуални и технически - чрез различни методи: обучения, коучинг,
разнообразни проекти, самоанализ и др. Особено важно е да се обучат на
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концептуални умения, за да могат да развиват и себе си, и организацията, която
ръководят
 Да повишават своята самоосъзнатост чрез самонаблюдение и саморефлексия,
чрез обратна връзка от своите подчинени и от своите ръководители;
 Да повишават разбирането на процесите в екипа и избора на лидерски подход
чрез тренинги, самообучение, обратна връзка;
 Да използват различните лидерски стилове в зависимост от ситуацията и
служителя (ситуационното лидерство е теория, която би следвало да бъде
прилагана). Мениджърите трябва да адаптират лидерския си стил в различните
ситуации в зависимост от характеристиките на задачата и качествата на
подчинените си;
 Трябва да помнят, че е необходимо да бъдат автентични като хора и като
професионалисти; моделът на поведение трябва да бъде един и същ – в къщи, на
работа, в парка. Само така могат лесно да направят желаната промяна в
организацията, която ръководят и да извоюват ролята си на лидер;
 Нужно е да не забравят, че тяхната цел е чрез хората да постигнат целите, а
хората в 21 век искат да бъдат водени; не искат да бъдат менажирани;
 Трябва да имат желание да се учат от други лидери, както и те самите да
създават други лидери; единственият път към автентично лидерство.
Или както е казал Джон Максуел:
„Сега знаете какво е необходимо, за да станете лидер, за да повлияете положително
на живота на другите. Да бъдете лидер означава:
• Да бъдете почтен с всеки, с когото контактувате.
• Грижете се за хората в живота си, за да ги накарате да се чувстват ценени.
• Вярвайте в хората, така че те да повярват в себе си.
• Слушайте какво Ви казват, за да изградите отношенията си с тях.
• Разбирайте ги, за да им помогнете да постигнат мечтите си.
• Обогатявайте ги, за да увеличат потенциала си.
• Помагайте им да преминават през трудностите на живота, докато не започнат да
го правят сами.
• Бъдете близо до тях, така че да можете да им помогнете да отидат на по-високо
ниво.
• Давайте им силата да станат личността, която могат да създадат.
• Създавайте други лидери, така че вашето лидерство да съществува и расте чрез
други.“ (Maxwell, 2013: 266-267)
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Резюме: Докладът описва същността и възможностите на социониката, като се представят
изследвания за приложението й в организационното и личностно консултиране при подготовка на
специалисти и управление на организациите в социалната сфера и образованието.
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Abstract: This survey aims to describe the essence and capabilities of socionics through researches
about its application in organizational and personal consulting in the training of helping specialists and
management of organizations in the social realm and education.
Keywords: socionics, organizational consulting, social sphere, education

Приложните изследвания в организационната психология, управлението на
човешките ресурси, практиката на социално-педагогическата работа имат добре
разработен инструмент чрез социониката. Тя се основава на теорията на
психологическите типове и на теорията за информационния метаболизъм между хората.
Тази научна област се намира между психологията, социологията и информатиката.
Социониката се основава на концепциите за структуриране на психиката на К. Г. Юнг.
Принос за създаването й имат А. Маслоу, А. Кемпински, А. Личко, К. Леонхард, А.
Аугустинавичюте и др. В основополагащите идеи на социониката се открояват тези,
които се обединяват около проблема за личността и системата за социално унаследяване
на информацията. Те анализират човека като система от многообразни свойства, които
се проявяват в поведението и предпоставят изборите чрез мотивацията. Социониката е
наука за типовете информационни системи (човек, колектив, държава) и
взаимодействието между тях, за типовете информационен метаболизъм. Социониката
разглежда личностните типове като детерминанти на социалното вазимодийствие и
изследва интертипните отношения.
В средата на 70-те години на ХХ век в социониката вече се открояват две
направления: източно и западно. Западното се основава на типологията на К. Юнг и на
съвременната психоанализа, груповата терапия и хуманистичната психология на А.
Маслоу. В хода на изследванията се оформя паралелно направление на И. Майерс и К.
Бригс, което придобива тясна практическа насоченост чрез създадения от тях
инструмент (Тест МВТI-Индикатор за типовете личност). В източното направление се
открояват идеите на А. Е. Личко и на А. Аугустинавивюте – Теорията на
информационния метаболизъм между социотиповете (Аугустинавичюте, 1998).
Основните сфери на приложение на социониката са в педагогическото поле и
образованието (взаимодействието между преподавател и студент/учител и ученик,
проблемите на когнитивните стилове и ученето), психологията на семейството,
семейното консултиране и съветване (брак и развод, междупоколенчески проблеми),
организационната психология и управление на човешките ресурси – кадрово, групово
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или персонално консултиране (професионална ориентация, съвместимост в работния
колектив, стратегическо планиране на организационното развитие и организационното
поведение), фундаментални научни изследвания (математическо моделиране, генетика,
психофизиология, морфология – външни признаци на социотиповете), приложната
социална психология и практика –психологически игри и тренинги, интеркултурните
взаимодействия, организация на времето и свободното време, управление на дейности и
личности взаимоотношения в социалната и педагогическата сфера и др.
Познаването на типовете темперамент, изводите от анализа на психологическите
портрети помагат за ефективното управление и умелото водене на кадрова политика, за
усъвършенстване на социалния мениджмънт, за правилното разпределение на
функционалните задължения на всички участници и сътрудници в една организация. В
адаптиран вариант те могат да се представят като характеристики на 16 социотипа
(психологически портрети). Според теорията на типовете няма добър или лош тип
личност, която се определя чрез психологическите портрети. Всеки от 16-те типа се
отличава с широк спектър на поведение, жизнени ценности и вкусове. Всеки се отнася
или към екстравертите или към интровертите, има водеща ориентация към сензорика
или интуиция, мисловна или чувстваща функция и се отличава с преобладаваща
разсъдителност или импулсивност.
Интензивните изследвания на психологическата типология на К. Юнг (Юнг, 1995),
предприети от И. Майерс и К. Бриггс и Д. Кейрси, довеждат да създаването на редица
тестови методики. На тяхна основа се развива по-късно социониката като
информационна психология на общуването между типовете. А. Аугустинавичюте
преработва творчески концепцията на Юнг за психологическите типове, които се
проявяват в особеностите на поведението и в условията на съответната дейност на
личността. На основата на това тя предлага система от 16 модела (типове) на
информационен метаболизъм (ИМ), които позволяват да се прогнозира развитието на
отношенията между хората и тяхната психическа съвместимост. През 1942 г. Изабела
Майерс започва работа върху въпросника за психологическите типове “Индикатор за
типовете личност Майерс - Бригс” – MBTI, като го прилага за пръв път със студенти от
висшите училища и колежите. В продължение на няколко години се правят съществени
изменения, за да бъде пригоден за тях. Този тест се прилага изключително широко в
професионалния подбор и личностното профилиране, в психотерапията и
психологическото консултиране особено интензивно през последното десетилетие
(Myers, McCaulley & Quenk, 1998). В 1956 г. Д. Кейрси предлага въпросник, който се
отличава с по-малък обем от информация и с ориентация освен към теорията на Юнг и
към психосоматичната типология на Шелдон и Кречмер. Типовете темперамент са
универсални регулатори, които приспособяват свойствата на възприемащия организъм
към характера на външното въздействие (Keirsey, 1987).
В България тестът MBTI се апробира от Ел. Пенчева (1999; 2000) и се прилага във
връзка с изследване на директори и учители от средните училища у нас. А. РусиноваХристова и Г. Карастоянов изследват типологията на Юнг и стреса (2000).
Индивидуално-личностна типология на юношите от различни етноси у нас се прави от
Е. Папазова (2004). Проследява се влиянието на психологическия тип върху избора на
академична специалност от Е. Папазова и Е. Пенчева (2007). Методиката на Д. Кейрси
се прилага и при различен тип дисертационни изследвания на лидерските стилове и
стратегиите за управлението на конфликти при учителите (Минчева, 2019) и др.
Въпросникът на Д. Кейрси (Keirsey & Bates,1984) е приложен за пръв път у нас във
връзка с проучване на психологическите типове сред студенти от бакалавърска и
магистърска степен на специалности от висшето образование в областта на
педагогически и социални науки в университетите в пилотно проучване, осъществено в
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рамките на научноизследователски проект на колектив от СУ “Св. Кл. Охридски,
Катедра „Социална педагогика и социално дело” през 2002 г. (Виж Александрова,
Бояджиева, Сапунджиева, Коларова, 2004). Целевата група са студенти от специалности
от помагащите професии в социалната сфера – социална педагогика, социални дейности,
приложна социална психология. Проучването показва, че основните типологични
различия са в зависимост от академичната специалност и професионално направление,
установено и от други автори по-късно (Папазова, Пенчева, 2007). Изследването със
студенти в сферата на помагащите професии (Бояджиева, Н., 2004) показва
преобладаването на хуманитарния тип темперамент “Аполон” (NF) – идеалист,
катализатор на груповата активност и на екстратимната и чувстваща водещи функции в
индивидуалния портрет. Типът “Хамлет” – учител, се среща по-често сред
педагогическите специалности, а “Хъксли” – съветник, в психологическите. По-рядко,
но достатъчно трайно се среща психологическият темперамент Епитемей (SJ) –
организатор, блюстител на реда.
Доминиращата функция, която оказва най-голямо влияние върху професионалния
избор, е по отношение на Сензорика – Интуиция (SN), тъй като в по-голяма част от
случаите това детерминира какво ще заинтересува хората като основен тип дейност
(Папазова и Пенчева, 2007). Изследванията показват, че бъдещите помагащи
специалисти са повече ориентирани към търсене на такива ситуации и възможности за
реализация, предполагащи стабилност и сигурност. Те по-малко се интересуват от
естеството на работата, отколкото от стабилност и сбъдване на очакване чрез нея да
намерят или развият свои източници на удовлетворение.
За да се направят изводи за връзката между ориентацията към социалнопедагогическата сфера и базисните личностни характеристики, заложени в
психологическия тип, е проведено проучване чрез тест на Д. Кейрси с участници в
проектни социални дейности в различни градове на страната и работещи в сферата на
социалното подпомагане. Те имат различни специалности – преди всичко хуманитарни,
в т.ч. и в помагащите професии, но всички осъществяват на практика социалнопедагогически дейности от различен вид.
Целта е да се направи сравнение с резултатите от проучването на студенти по
социална педагогика и помагащите професии в двете степени на образование.
Резултатите показват, че сред практикуващите социално-педагогическа работа и
участващи в социално-педагогически проекти се срещат в еднаква степен представители
на двата типа психологически темперамент “Епиметей” – организатори, блюстителни на
реда, традиционалисти и “Аполон” – катализатори на груповата активност,
хуманитаристи и идеалисти. Сред студентите категорично преобладава
психологическият темперамент “Аполон”, докато сред работещите той е равнопоставен
с “Епиметей”. Разликата в повечето случаи произтича от това, че сред работещите има и
завършили други специалности. Прави впечатление, че професионалните социални
работници, директорите и администраторите в тази сфера са повече от типа на
“организаторите”- Епиметей, а работещите с конкретния клиент социални педагози,
педагогически съветници и психолози – от типа на “катализаторите на груповата
активност”- “Аполон”.
Много по-малка част – близо една десета са принадлежащите към групата на
практиците и реалистите “Дионисий” (посредник, практик, реалист) при работещите, а
сред студентите този темперамент практически отсъства. Представителите на
анализаторите, концептуалистите и генераторите на идеи - “Прометей” са по-рядко
срещани и сред студентите, и сред работещите. Този темперамент се среща по-често сред
работещите, които са с различно от хуманитарното базово образование – най-често
индивидуалният портрет “Джек Лондон” (“лидер”, “предприемач” – екстраверт,
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интуитивен, логичен и разсъдителен). И при двете групи изследвани лица преобладават
екстровертната ориентация – при студентите в по-голяма степен (75%), отколкото при
работещите (60%). Към психологическия темперамент Аполон принадлежат 46% от
извадката на работещите помагащи специалисти. Най-много са представителите на
индивидуалния портрет “Хамлет” (21%), следван от “Достоевски” (15%). Импулсивните
чувстващи интуитивисти (“Хъксли” и “Есенин”) са по-малко застъпени при около 10%
от всички изследвани работещи. Принадлежащите към психологическия темперамент
Епиметей са почти поравно разпределени – “Юго” (16%), “Горки” (15%), “Щирлиц”
(13%), а само “Драйзер” се среща по-рядко.
“Хъксли”, който е характерен тип, подходящ за консултант, съветник и терапевт,
се среща сравнително рядко при практикуващите (6%), но показателно е, че това е само
при педагогически съветници и психолози. Сред студентите това е индивидуалният
портрет, който се появява с най-голяма честота почти наравно с “Хамлет”. Според
емпиричните данни от изследванията (Бояджиева,2004), професионално - личностният
профил на бъдещите специалисти от помагащите професии се представя чрез
обобщените доминиращи характеристики на психологическия темперамент Аполон (NF)
и индивидуалния тип “Хамлет” (“учител”, “актьор”) като интуитивен, чувстващ и
решаващ екстраверт.
От проучване сред работещите в социално-педагогическата сфера се оказва, че на
челно място по честота са представителите на психологическия темперамент
„Епиметей”(„организатор”, „блюстител на реда”) като на първо място е индивидуалният
портрет “В. Юго” (“оптимист”, “ентусиаст”). Останалите индивидуални портрети от тази
група са представени сравнително равномерно. Храктерно е, че типът “М.
Горки”(„инспектор”) по-често се занимава с административно-обслужващи дейности,
“Щирлиц” („ръководител”) – с управленски, а “Драйзер”(„попечител”) – с конкретни
изпълнителски дейности в помагащия процес.
Сравнителното изследване между студенти
и работещи в социалнопедагогическата сфера потвърждава, че най-голяма част и при двете групи са решаващи,
рационални при вземането на решения, независимо към кой тип принадлежат.
Доминират екстравертите при близо две трети от работещите и в по-голяма степен – три
четвърти при студентите. Значителна част са и тези със силно доминирани на
чувстващата функция –70%. Що се отнася до опозицията – “сензорика – интуиция”, то
тук интуицията като водеща функция не е така категорично изразено при работещите,
които са почти наравно представени в извадката.
Следователно може да се заключи, че работещите в сферата на социалното
консултиране и подпомагане, които не са социални педагози, а са с друг тип базисно
образование, са представители на различни психологически портрети. По-често те са с
екстровертна насоченост, в еднаква степен с доминираща функция сензорика или
интуиция, но много по-често са с преобладаваща емоционална функция (“етика”), а не
мисловна (“логика”). Те са не само водени от емоциите, но в повечето случаи са
разсъдителни. Много по-рядко сред тях има импулсивни и ирационални натури, за
разлика от студентите в бакалавърска степен. Прави впечатление, че между работещите
по-рядко се срещат и смесени типове, което говори за определеност и характерна
изразеност на доминиращите функции.
Интензивно развиващата се сфера на социалната диагностика и професионалното
консултиране в последните години у нас може да бъде подпомогната и улеснена чрез
приложението на теорията на психологическите типове и разработената отдавна вече по
света и утвърдена методика за тестиране на тези типове. Развиването на практическата,
приложната и организационната психология, организационното поведение,
мениджмънта и управлението на човешките ресурси, теорията и практиката на
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социалната работа и социалната педагогика като сравнително нови направления в
социалните науки у нас, биха намерили в социониката и по-специално в теориите за типа
личност свой добре разработен инструмент.
Утвърдените тестовете за типа личност са критикувани за това, че се основават на
вкоренените етнокултурни американски нагласи, според които менталността на САЩ се
описва от интегралния тип Джек Лондон като съзнателна установка и от Теодор Драйзер
– като безсъзнателна. Откроява се екстравертната експанзионистична нагласа на
поведението, която се култивира в американската култура и под чието въздействие
индивидът попада от детството си. Затова редица типове като интуитивните интроверти
например „мимикриват” под своите дуали – екстравертните сензорици, доколкото това
спомага за адаптирането в културата на американското общество. Д. Кейрси е сочен като
пример за догматичност и налагане на собствени виждания в интерпретацията, които
противоречат на реалните факти. Неговите препоръки по съвместимост се основават
върху собствените му представи и постулати. Американската статистика на браковете
между различни типове, обаче потвърждава положенията на социониката и повечето от
препоръките на Кейрси, независимо от критиката срещу тях.
Безспорни са възможностите на теорията на типовете в психологическата и
социалната диагностика, социално-педагогическото консултиране и съветване, семейнобрачното и сексологическото, професионалното, фирмено и организационноуправленското консултиране. През последните години то се прилага с успех и в
училищното психологическо и педагогическо съветване в насочването и
социокултурната анимация в свободното време. Сравнително по-категорично наложило
се е вече професионалното ориентиране във връзка със социотиповете. Направено е
детайлно психологическо описание на повечето от психологическите типове.
Друго особено необходимо приложение на социониката е свързано с мениджмънта.
В зависимост от соционическите типове могат да се изследват и интерпретират стиловете
на управление. Чрез социоанализ се определт четири типа управление, основани на
четири групи соционически типове със сходни юнгиански признаци:
„производственици" и заповядващ стил; „социали" и продаващ стил; „хуманитари" и
делегиращ стил; саъйънтисти и консултативен стил. На тази основа се усъвършенства и
„решетката на мениджмънта". Така се постига точно диференциране на различни
управленски стилове и характеристика на съответните личностни типове.
Мениджърите с преобладаващи признаци на логика и сензорика са склонни към
волунтаристки методи на ръководство, като не пропускат и материалните стимули за
работниците и служителите. Когато силните качества са етика и сензорика, то стилът на
ръководство е гъвкав, неавторитарен, със склонност към популизъм и ориентация към
социални програми за сметка на производството. Мениджърите, при които се съчетава
етика с интуиция, са склонни да действат предимно чрез своите заместници, да се
доверяват на своите подчинени, без обаче да ги стимулират достатъчно и като правило
не умеят да се справят с конкуренцията на пазара. Когато силните качества са логика и
интуиция, мениджърът е отдаден на работата си и усилията му са насочени към
постигане на производствените цели, а материалните стимули и условията на труд са
второстепенни. Този тип ръководител по правило се съветва със своите заместници и
подчинени и взема управленчески решения на базата на консултирането с тях.
Публикуват се и първи изследвания у нас върху приложение на интегрална соционика в
сферата на предприемачеството в конкретни бизнес-организации (Kenarov, 2019).
В работите на много автори, изучаващи социониката в най-широк смисъл, тя се
превръща в социално-философска концепция, в основно средство за анализ на
обществото и като обособена област на хуманитаристиката. Тя намира особено място и
в сферата на образованието и подготовката на специалистите (Пенчева, 2006). Теорията
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на типовете и социониката могат да се прилагат както в процеса на обучението и
учебните дейности на учениците, така и в организацията на цялостния учебно
възпитателен процес – като се започне от организацията и управлението на времето,
мениджмънта на класната стая и учебното пространство и се стигне до профилираното
обучение и елементарния социоанализ на класа, междуличностното и педагогическото
общуване, възпитателната работа с учениците от рисковите групи. Теорията на типовете
би улеснила и работата на педагогическия съветник и училищния психолог във всички
елементи на процеса на оказване на помощ –диагностика, консултиране и съветване,
терапия и корекция.
Прилагането на социониката в широката социална сфера е безспорна, но тя би
подпомогнала много и образователните институции – средното училище, колежите и
университета. Комплектоването на паралелките, учебните групи, екипи за работа по
проекти и групите по интереси, извънкласните и клубните обединения би могло да се
хармонизира според подбора и съчетаването на различните темпераменти и типове.
Създаването на благоприятна атмосфера и психологически комфорт в общността,
групата или класа също може да бъде улеснено от теорията за интертипните отношения.
Безспорно индивидуализацията и диференциацията в обучението се основава на
индивидуалните и типологическите различия между субектите. Възпитателната работа
на класния наставник, работата на педагогическия съветник или училищния психолог
би била поставена на друга основа чрез познаването, използването и приложението
теорията на типовете и на социониката като нова интердисциплинарна област в
социалното познание.
Опитното приложението но соционически подход в управлението на
образователни и културни институции позволява да се направят някои изводи. Това дава
предоставя широко поле за анализ на качествата и особеностите на личността на
отделните членове колектива в детски градини, училища, читалища и други в областта
на неформалното образование. Потенциалът на подобни изследвания на социотиповете
е сравним с психологически изследвания на персонала, предлагани в трудовата и
организационна психология. Спецификата на соционическия анализ ориентира към
възможностите и потенциала за информационен метаболизъм на човешките ресурси в
педагогическата система. Той може да бъде прилаган самостоятелно и комплексно с
други подходи в психологическите изследвания на поведението в организациите.
Експерименталните данни от соционически анализ на членовете на колективите в
показва, че социотиповете с темперамент „организатор” SJ (Епиметей) преобладават в
колективите от детски и начални учители с типичен портрет „В. Юго” – „ентусиаст“,
„оптимист“. Сред директорите в образователните институции по-често се среща
портретът „Щирлиц/Холмс” – „ръководител“, „администратор“. Темпераментът
„Генератор на идеи“ NT (Прометей) се представя само от един социотип – „Дж.
Лонодон” („лидер”, „предпиремач”), а темпераментът „Катализатор на груповата
активност” NF (Аполон) – чрез най-често срещания социотип „Хамлет“ – водач, учител.
Тези типове допринасят за наличието на няколко квадри – най-силните от соционическа
гледна точка групи в интертипните отношения (Бояджиева, 2016).
Предимствата на соционическия подход в управленското консултиране дава
възможност да се откроят възможностите за адекватни обосновани и убедителни
промени в състава на екипите, така че те да бъдат реорганизирани – чрез вътрешни
размествания, чрез повишаване на уменията за работа в екип, чрез нови назначения или
съкращения на основата на приложение на типологичния поход в подбора на персонала.
На основата на това се препоръчат промени в управленския стил така, че той да отговаря
на типологията на по-голямата част от персонала в детското заведение и да се подобри
цялостното информационно взаимодействие в организацията.
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Важен извод, който може да се направи от соционическия анализ на интертипните
отношения, е динамичният характер на взаимоотношенията на фона на стабилния и
непроменлив характер на типовете. Отношенията в екипите са пряко свързани с
типологичните особености, но в различна комбинация ресурсите на личността могат да
се използват по специфичен начин. Интертипните отношения могат да се подобрят или
да влошат в зависимост от съчетаването на отделни индивид в екипи и групи в рамките
на големия колектив.
Могат да се очертаят и някои практически препоръки за приложение на
соционическия
подход
в
организационно-управленското
консултиране
в
образователните институции.
1. Диагностиката на типовете и анализът на интертипните отношения в
педагогическите колективи на учебните заведения трябва да използва професионално
изследване на взаимоотношенията и информационния метаболизъм в колектива.
2. Резултатите от соционическия анализ на интертипните отношения могат да се
използват за разработването на програма за управляване на взаимоотношенията в
колектива. При консултирането и съветването може да се предложи организиране на
групи за собствен опит за персонала с участие на квалифициран групов консултант. Това
може да се реализира в рамките на квалификационната работа и екипно сработване, като
се отчита и вътрешногруповата динамика на базата на соционическия анализ на
интертипните отношения.
3. Възможностите на соционическия метод могат да се използват и за подобряване
на лидерските умения и функции на директора и администрацията. Соционическият
анализ може да послужи за разширяване на фирмените обучения и атестиране като път
към усъвършенстване на персонала.
4. Предложения за подобряване на взаимоотношенията и на управленския стил в
изследваните организации чрез соционически анализ могат да бъдат по отношение на
въвеждане система за подбор на персонала основана на соционическия анализ на
интертипните отношения; аналитичен подход към вътрешните проблеми и ефективното
управление на конфликтите на основата на проучване на взаимоотношения между
типовете; търсене на пътища за усъвършенстване на подбора на персонала и обученията
на колективите при идентифицирани нужди на организациите от такава помощ;
5. Управленческият състав – директори, помощници, администрация и съветници
да повишават системно квалификацията си и да използват възможностите за външно
консултиране, да се запознават с възможностите на социониката за управление на
взаимоотношенията и организацинното поведение на персонала. Те могат да използват
този подход за диагностика и психо-профилактика, за повишаване на ефективност и
възможности да работи в екип.
Приложението на социониката може да се търси в различните сфери на човешките
взаимоотношения и себепознанието. Чрез соционическия анализ е възможно
очертаването на една цялостна картина на човешкото поведение и реакции спрямо
другите и себе си в различни ситуации. Методите на социониката позволяват да се
прогнозират насоките в търсенията, мисленето и поведението на индивиди, групи и
общности, отношенията между хората, да се анализират социално-политическите
процеси. На базата на социониката се създават и S-технологиите, чрез които може да се
преосмисля и предвижда човешкото поведение и да се анализират историческите
процеси, а така също и проблемите на социологията, психологията, политологията,
педагогиката, медицината.
Конкретните параметри на практическото приложение на социониката са свързани
със следните по-основни изследователски полета: себепознание и познание на
собствените отношения с другите; подбор на кадри и формиране на екипи в
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организационното консултиране; в кариерното ориентиране и при избор на професия;
избор на партньор в семейно-брачното съветване и за подобряване на семейното
функицониране; управление на училището за образователни мениджъри, директори;
педагогическото общуване – за учители, родители и деца; в предприемачеството; в
здравеопазването, психологията, политологията; междуетниеските междукултирени
вазимодействия – етносоционика и др.
Претенциите на социониката са да промени цялостната организация на управление
на социалните процеси и взаимодействия в обществото. Преходът към Златния век на
човечеството се разглежда като последователно реализуем процес в природата и само от
човека зависи да постигне хармонията да живее в съгласие със себе си и света. Основно
твърдение на социониката е, че всеки човек различно взаимодейства с околната среда в
зависимост от собствената си ориентация в информационния поток. Удовлетворението
от живота се получава, когато човек използва силните си черти и качества и се ориентира
според тях при избора на професия, приятели, семейство.
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КАЧЕСТВАТА НА ЛИДЕРА КАТО ПОДХОД КЪМ РОЛЯТА
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Катедра „Публична администрация“, Софийски Университет
LEADER’S QUALITIES AS A ROLE APPROACH
Assoc. Prof. Dr. Albena Georgieva Taneva,
Department of Public Administration, Sofia University
Резюме: Нямаше да има нужда от такова голямо внимание към едно понятие, ако не беше
неговата евристична стойност и многобройните примери, достойни за анализ. Лидерството е от
онези концепции, които по необходимост отвеждат към конкретността на сюжетите. Докладът
проблематизира въпроса за качествата на индивида като предпоставка за лидерска изява. Те са
представени като волева интенция при влизането в дадена роля, а не като изначален набор от
определени характеристики на личността. Докладът проследява приложението на това разбиране в
казуси от различен порядък. Прави се заключение за приложимостта на лидерството като подход от
всеки към осъществяването на всяка житейска роля.
Ключови думи: качества на лидера, подход към ролята
Abstract: There would be no need for such a great deal of attention to a concept if it was not for its
heuristic value and the numerous examples worthy of analysis. Leadership is one of those concepts that
necessarily leads to the specificity of the plots. The paper is focused on the question of the qualities of the
individual as a prerequisite for leadership. They are presented as a willful intention in entering a once’ role,
not as an initial set of certain personality traits. The paper traces the application of this understanding in
case studies of different scale. The conclusion is made about the applicability of leadership as an approach
by everyone to the fulfillment of every life role.
Keywords: leader’s qualities, role approach

В продължение на 25 години преподавам лидерство на основата на приложен
подход. Какво значи това? За разлика от представата за лидерството като изключително
явление, достояние единствено на ярки личности, реалността предлага множество
примери на хора, благодарение на които животът на някаква група е станал по-добър
чрез постигането на положителна промяна за тях. Начинът, по който преподавам
лидерство претърпя еволюция от набиране на писмени разработки, които най-често
биваха посветени на световни фигури като Кенеди, Тачър, Де Гол и много други, но и в
началото се случваше да чета за съвсем непознати хора, съумели да допринесат за
положителна промяна в дадено статукво.
По-долу представям в схематичен вид казус15, който е разгърнат съгласно
концептуален алгоритъм, чието приложение предполага декомпозиране на реални
случаи. Анализът търси да открои елементите на лидерския процес, разгледани във
взаимодействие и последователност на действията, които потвърждават или отхвърлят
съответната лидерска матрица, а именно: (1) Дефинират темата, която поставя във
връзка елементите на процеса: (2) личността на водещия, (3) групата, спрямо която се
явява водещ; (4) характеристиките на непосредствената ситуация, валидна за
континуума водещ-водени/лидер-последователи; (5) общият контекст, (6) етапите на
взаимодействието с характерните за всеки то тях специфики на подхода, (7) проследява

Този пример е част от солидна база емпирични анализи, които са разработени от студенти-магистри в
програмите на специалност Публична администрация, изучаващи „Лидерство“ като учебна дисциплина
под ръководството ми като водещ курса.
15
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се взаимодействието на тези елементи в процес, за който ясно се обособяват етапи на
началото, развитието и неговия край.
Това, на което се спира настоящият анализ визира само един от елементите на
дадената концепция, а именно характеризирането на личността, която се представя в
ролята на лидер. Приемам за очевидно, че фигурата на водещия разглеждаме като лидер
не поради обстоятелството на формална позиция на първи в йерархията, а поради изява,
която е позволила да бъде титулуван лидер. Обикновено това е следствие на състояли се
вече отношения и наличен резултат. Доколкото боравим с понятието за лидерство, а не
за лидерология, то очевидно става дума не за самоцелна фиксация върху личността на
лидера, а за негова специфична изява, подход към осъществяването на дадената му роля.
Лидерството се дефинира като начин на осъществяване на ролята, разбирано
като взаимодействие между елементите на личността в ролята на лидер (1) спрямо
дадена общност/последователи (2), в рамките на определена ситуация (3) с цел
решаване на проблем на групата (Танева, 2005, стр.16). Този подход е в духа на
класическите виждания за лидерството, произтичащи от теорията на Джеймс Макгрегър
Бърнс за трансформационното лидерство (Burns, 1978). Всъщност, точно в този текст не
бих искала да причисля дадения подход като разред към определена концептуална група.
Една хронична особеност на интердисциплинарното поле на лидерството, независимо от
еманципацията му като самостоятелна област, е множествеността на подходите в
теориите за лидерството, при това с известна дифузност между тях по множество от
структуроопределящите елементи на дефинициите. В подкрепа на това могат да се
приведат такива класически изследвания като това на Стогдил от 1974-та или Пейдж от
1978-ма. В текста на Стогдил се наброяват 4 725 изследвания в областта на лидерството
(Stogdil, 1974). „Бележките и цитираната литература в него са разположени на 189
страници. Този внушителен масив от огромна емпирична информация обаче въпреки
това е дал основания на автора да заключи, че тези занимания не са успели да достигнат
до интегрално разбиране за лидерството“ (Танева, 2005, стр.17-18). Всъщност до края на
двайсети век подходът към лидерството е доминиран главно от изследвания, а не от
собствено теоретични разработки. Също така впечатляващо е изследването и на Глен
Пейдж за политическото лидерство, където в приложение към този труд се представя на
72 страници селектирана библиография по лидерство, групирана в няколко раздела.
Разглежданият по-долу случай има за цел да открои това, че поведението на съответния
лидер не е предопределено от някакви уникални негови качества. Обратното. По-скоро
съдим за неговите черти въз основа на проявата му в конкретна ситуация, спрямо
конкретна общност, във връзка с конкретен проблем на тази общност. Независимо обаче
колко различни са всевъзможните казуси, във всички тях разпознаваме повтарящ се
модел на поведение. Именно това може да се определи като управление на себе си в
дадената ситуация спрямо нея, проблема и групата. Дали обаче това е изначално качество
на личността или по-скоро специфичен подход на лидера в процеса на взаимодействие с
последователите, който ще доведе до желаната позитивна промяна? Бъркли и Роуз
(Berkley & Rose, 1991) разграничават четири такива системни качества, които назовават
„оптимизъм“, „интелигентност“, „комуникативност“ и „енергичност“. Вглеждането в
казуси, които могат да се определят като лидерство неизменно съдържат тези четири
компонента-качества.
Нека се спрем на един банален на пръв поглед случай. Той представя неизвестни
хора, спрямо напълно делничен за живота им въпрос. Отнася се до тяхното споделено
място на живот –жилищната им среда. Това е кооперация. С други думи, изначално се
предполага, че общността на тези собственици е започнала с взаимодействие, което ги е
довело до резултат – обща сграда, в рамките на която се намират техните жилища –
мястото на личния им живот. За няколко десетилетия обаче са стигнали до проблем.
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Мястото за живеене се нуждае от грижа, която няма кой да положи. Нещо повече. Няма
кой да се заеме с организацията на една такава малка общност каквато са съседите от
дадена етажна собственост. Този проблем е колкото банален, толкова и типичен: да се
забелязва упадъкът на една сграда, да се влошава качеството на живот на всеки обитател
поради обстоятелства от напълно битов порядък, решението на проблема да предполага
инициатива, организация и действие от страна на засегнатите и въпреки това инерцията
на влошаващото се статукво да е по-силна от готовността за предприемчивост, която би
довела до подобрение. Незаинтересоваността, апатията и инертността вероятно биха
могли да продължат безкрайно дълго, ако не настъпи влошаване, което налага действие
или ако не се появи инициатива у поне един от засегнатите пряко или косвено лица.
С други думи, неглижирането на проблема може да се отлага за известно време, но
границата на този период се определя от степента на износване на материала (т.е.
началото на действието би дошло от средата/ситуацията или от волята някой от
участниците да предприеме нещо). В конкретния случай, когато и покривът заплашва да
протече и най-различни други битови несгоди на общите части напомнят за себе си, то
импулсът за активизация на застиналите отношения идва от средата. Тя е влошена
и все по-категорично изисква намеса. Просто няма как да се отложи повече. Съгласно
управленската теория, там където има проблем, резултатът зависи от това дали ще бъде
видян като възможност или заплаха. В случая, макар да не е осмислен като възможност,
а по-скоро като ултимативна заплаха, но засегнатата съседска общност се обръща към
пренебрегван до момента нов съсед, който се намира в тази среда като наемател на един
от апартаментите.
Да се вгледаме в общите черти на този човек, който до момента на разглеждания
случай дори не присъства в рамките на мизансцена. Той е характеризиран като „един
обикновен наглед човек, част от нашето общество, който за по-малко от 7 години
преобрази физически сградата ни и ментално почти всички нас, живущите в 50годишната соц.-тип кооперация в гр. София, кв. „Изток“16. Посоченият в ролята на
лидер е млад мъж, който се явява наемател на апартамент в кооперация, състояща се от
24 апартамента в четири етажна занемарена сграда в столичния квартал „Изток“. Той е
учтив съсед, приветлив и готов да помогне при необходимост, без да се опитва да скъсява
дистанцията със заварените собственици. Това е почти всичко, което е известно за него
към момента на началото на взаимодействието по повод дадения проблем. Подобни
общи фрази биха могли да бъдат казани за хиляди други хора. От това не произтичат
основания някой да бъде титулуван за лидер. Причината да говорим за този деец е
всичко, което знаем, че се е случило по-нататък, поради начина, по който се е състояло
и е довело до резултат. В този процес на взаимодействие всеки от участниците е имал
възможност да разкрие себе си по определен начин и всъщност на тази основа сме
получили основанието за заключение, че това е лидерски казус.
Освен личността във водещата роля очевидно има и други участници. Това е
вторият елемент - общността на последователите, спрямо които някой се явява лидер. В
случая това са съседите – собствениците на останалите апартаментчета в сградата. Те са
характеризирани като „гордите собственици“, всеки от които гледа „по-така“ на
съседите-наематели. Специално е откроено самочувствието им на собственици. Макар
самите жилища да са седемдесетина квадрата във все пак елитен район,
Сюжетът в този казус е разработен от Жулиета Попова в качеството й на студент в магистърската
програма по „Публична администрация“ под мое ръководство в качеството ми на преподавател по тази
дисциплина. Това е направено в изпълнение на изискването за разработване на казуси по определен
алгоритъм, проследяващ генезиса и развитието на взаимоотношения между група и лидер, който
структурира дадената група като последователи спрямо себе си за решаване на проблем на групата в
рамките на валидна за проблема и участниците ситуация.
16
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себепреживяването на притежателите им е твърде надценено, сякаш собствеността им е
подплатена с многократно по-солиден имот. Независимо, че не знаем нещо по-конкретно
за индивидуалните профили на всеки от тези съседи, за общата им характеристика
посочените параметри са достатъчно красноречиви. Откроени са фактите за
незаинтересованост и горделивост, което вероятно има отношение към пасивната
дистанция за неангажиране с проблема от страна на тези пряко засегнати участници.
Известни са ни и още няколко щриха в техния профил. Това е нежеланието на всеки
от тях да се заеме с отговорността за справяне с общия им проблем на битовите
неуредици. Общата картина се допълва с отклоняващите се случаи на неизменните
няколко семейства, които по неясни причини отказват да взаимодействат дори по найпасивния начин, като поне плащат вноските си в общите сметки на етажната собственост
за вода, осветление и почистване. Макар да се ползват от общия резултат – относително
чисто и осветено, те не се свенят да спестяват това си задължение към сградния бюджет.
В статусно отношение това не са хора, които не биха могли да платят поради бедност
или друг тип социално затруднение. Те всички са хора с висше образование, с добри
професии, улегнали и солидни.
Непосредствените обстоятелствата, които са валидни за дадения казус могат да се
сведат до силно влошен микроклимат. Ситуацията изглежда неблагоприятна, заредена
с пасивност, отчуждение, известно озлобление и безперспективност. Агонията на
разпада би могла да продължи достатъчно продължително, ако не би имало
форсмажорни обстоятелства (например авария от настъпващата разруха в общите части),
освен ако заинтересованите страни не биха проявили инициатива за промяна на
статуквото.
Така скицираната ситуация ясно откроява два взаимно свързани проблема на тази
общност: влошена обща среда и нежелание на всеки един от тях-собствениците да се
ангажира с проактивност спрямо това фактическо състояние на нещата. Завръзката или
началото на процеса на взаимодействие между назованите елементи (общност от
потенциални последователи на лидер в рамките на дадена ситуация за решаване на
проблем на групата) в конкретния случай се поставя по време на рутинно общо събрание
на съседската общност за обсъждане на проблемите и избор на домоуправител.
Характерното за този вид сбирки е деструктивният подход за отбягване на
дълженствуванието за заемане с отговорностите на домоуправител, обвинения за
недобра финансова отчетност и за нередовни вноски от някои от съседите.
Промяната идва от импровизирано предложение за това, че е възможно с
отговорности към етажната собственост да бъдат натоварени и наемателите. Напълно
дезинтегрираната до този момент съседска общност е еднократно активирана от това
предложение за свързване във временен съюз, скрепен от общия интерес (да не се
занимават доброволчески с общите дела). Макар провокирани за общо действие от
укорим стимул да стоварят собствените отговорности на най-малко заинтересовано лице,
но все пак един от тях в качеството му на съсед-наемател, това е все пак някаква стъпка
на единодействие. С други думи, макар и по користни причини, предложеният за
домоуправител е подкрепен със съгласието на всички членове на общността. Т.е. при
съгласие от негова страна, той придобива начална легитимност за последващи
инициативи.
Идеята среща подкрепа, особено сред всички нежелаещи да се занимават с
общественополезна дейност, като в резултат на това новият съсед-наемател е поканен на
събранието, където му предлагат да бъде домоуправител, за което не се предвижда
заплащане най-вече поради липса на наличност в касата. Решението на номинирания за
председател на домсъвета е утвърдително. Тогава, в онзи първи момент, новоизбраният
председател е формулирал послание към съседите си, гласящо, че ако не го сменят до
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края на годината, след това няма да се отърве от поста с години. Може да се каже, че
макар и без конкретика, новият председател огласява намерение за активност и за
резултат. Това именно е т.нар. оптимизъм или позитивизъм, които са ключови за
влизането в която и да е роля, за да може да бъде осъществена по лидерски начин.
Най-кратко значението на това понятие може да се сведе до нагласата, с която се
поема дадена роля, че именно „аз-ът“ – влезлият в дадена роля, ще бъде от значение за
резултата. В същината си това е субективна нагласа, която се състои в конкретен
„разговор“ със себе си по повод основанията да се очаква възможно най-добро справяне
с проблема и взаимодействие с участниците като последователи. Това не е себично
самонадценяване от типа „щом съм аз, значи съм най-подходящият кандидат“. Обратно.
Това трябва да бъде детайлен анализ на обстоятелствата и въображаемо проектиране на
себе си в дадената картина. Това е комплексна оценка на обстоятелствата, на собственото
състояние и опит спрямо предстоящата роля, за да може да се формулира аргументирано
„искам аз да съм човекът, който ще се занимава с това“. Тази нагласа към влизането в
ролята е първа, но не единствена предпоставка за успешното й осъществяване.
Няма как да не се забележи, че в този първи момент влизащият в ролята председател
на домсъвета прави заявка, че промяна ще има. Може да се каже, че това отговаря на
методологическото изискване за начало на лидерския процес, а именно влизащият в
ролята да отвори очакванията на групата, спрямо която се явява ръководител-лидер.
Този акт на концентриране на очакванията на групата за решаване на техния проблем
начело с дадения лидер и при тяхното участие се явява първата необходима стъпка за
структуриране на отношенията началник-група като лидер-екип.
Както бе казано, за началото на лидерския процес е важна позитивната нагласа за
изпълнение на ролята, което е необходима, но недостатъчна предпоставка за цялостно
разгръщане на ролята по лидерски начин. На второ място много автори посочват
интелигентността (Berkley & Rose, 1991, Chapter VII). Това, което се има предвид
означава специфичният начин, по който дадената личност е подготвена за дадената роля
и начинът, по който е изграждала своята сложност. Това е така да се каже „плътност“ на
личността, обективното основание, спрямо което самият той е преценил, че ще се справи
с ролята си по най-добрия възможен начин. По същество качеството „интелигентност“
е фактът на съществуващата подготовка от всякакъв тип, натрупан и осмислен опит и пр.
Фактическата картина от разглеждания случай регистрира това, че след избора му за
домоуправител, той веднага преминава към поредица от действия, които не спират
никога докато не стига до резултата.
Тук е важно да се отбележи, че един от постулатите в тази концепция за
лидерството17 е, че то почива върху нагласи, но е винаги дейностно и свързано с промяна.
Дори в книгата си за лидерството авторът Рост (Rost, 1999, p. 115) пише, че за най-важната
отлика на лидерския процес от всеки друг социален процес е понятието за промяна. Така
например, още първата седмица е закупена нова домова книга и са посетени всички
собственици. С тези, които не са живеели в кооперацията е установен контакт по
телефона. Попълнени са актуалните данни на живущите в тази сграда, но е направена и
една проактивна стъпка към преструктурирането им от аморфна група, обект на някаква
регулация, в общност – субект на качеството на живот в непосредствената жилищна
среда. Това е допитването до всеки един от живущите относно тяхното мнение,
претенции, желания, проблеми и виждания, свързани със сградата и живота им като
съседска общност.
До този момент, това са били 24 апартамента, които макар, че са живеели врата до
врата не са имали никакъв контакт по темите на това общо за всички тях всекидневие.
17

В духа на Burns, Bass, Rost
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Може да се каже, че това е било прелюдията към проява на третото важно качество на
личността за потенциалната лидерска изява, а именно комуникативността, разбирана
в смисъла на комуникационната верига на Ласуел, а именно, умението да се формира
посланието по такъв начин, че то да бъде дешифрирано от адресата по начина, по който
е било опредметено от комуникатора. С други думи не се отнася до специфичен талант
за красноречие или обаяние, а за самия начин на контакт между водещия и водените.
Проявлението на този подход в разглеждания пример се състои в поредица от
действия от страна на новоизбрания домоуправител. След създаването на елементарен
ред в деловодните книжа – домова книга с актуализирани бази данни и счетоводна
документация, домоуправителят свиква ново общо събрание, за да се подсигури
еднозначно разбиране на новия подход, който е предпоставка за постигане на желаните
цели, отговорности на всички участници и план и начин за осъществяването му. С други
думи, това общо събрание се предполага да легитимира избрания управленски подход на
новия домоуправител и се явява нова стъпка по посока на структуриране на живущите
като истинска, т.е. съпричастна, загрижена, отговорна и участваща съседска общност.
Усилията за осигуряване на присъствие са били не малки. Домоуправителят е проявил
последователност в усилията, настойчивост, гъвкавост в подхода към всеки, за да
подсигури масово присъствие на събранието. За негова изненада са дошли почти всички
съседи, което е новост в начина, по който са се случвали тези неща.
Протичането на самото събрание също така става по нов начин. Вместо обичайната
тягостна констатация на множеството проблеми и липса на идеи за евентуалното им
подобряване и решаване, новият домоуправител провежда подготвено и стегнато
събрание. За така изброените и ранжирани проблеми е представил виждането си за
възможните начини за тяхното решаване. Нещо повече, заявява с категоричност, че
гарантира резултата, но при условие, че има пълната подкрепа по всички важни въпроси.
Трябва да се отбележи, че това е много важен ход в постановката на отношенията
между водещия и водените. По този начин той не се превръща в самотен локомотив на
някакви вагони, които нямат отношение към процеса на движението. В конкретния
случай, присъствалите на събранието демонстрирали готовност да подкрепят и
съдействат – по-скоро формално отколкото премислено, но все пак съгласие. Още по
времето на това събрание домоуправителят предлага първите решения, които да бъдат
подкрепени: да се събере сума с цел извеждане на изпълнителен лист и събиране на
вноските от двама собственици, които не са плащали от години нищо в касата на блока.
Първоначалната реакция е на стъписване. Нима е оправдано съдебно дирене спрямо
съседи, с които живеят от години заедно? Не липсва стандартният негативизъм, че няма
как да се съберат задълженията от хронично неплащащите. Задейства се и характерната
ехидност и недоверие, че този новак в ролята си въобразява прекалено много и че се
надценява, мотивирано от високомерието на улегналите собственици срещу новия
наемател. Моментното недоверие е първо предизвикателство пред съвместния път към
резултата при още крехки отношения на начално доверие и липса на аргументи за
очакваното постижение.
Този епизод намесва пореден аспект от качествата на личността в лидерска
позиция, а именно енергичността. Всякакъв вид отношения по повод всякакви
проблеми и от всякакъв мащаб неминуемо се сблъскват с трудности, обструкция,
дефицити, умора, обезверяване и пр. Умението да се продължи, да се поддържа мост
между водещия и водените, когато всички обстоятелства са срещу това е наречено
енергичност. Това е умението за неотказване, за съхранение на отношенията. В
конкретния случай домоуправителят проявява настойчивост, повтаря решимостта си да
се справи със задачите, но че това е от моментите, когато му е необходима тяхната помощ
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и подкрепа. Решението е взето с гласуване, средствата са събрани и е започната
процедура за справяне с длъжниците към общите разходи на етажната собственост.
Оповестяването на взетото решение е направено съгласно нормативните
разпоредби за такива случаи. Нередовните платци са известени персонално и са
приканени да се издължат. Инерцията в поведението им ги въздържа от заплащане на
дължимото. Домоуправителят обаче процедира съгласно правилата, с които се е запознал
и не имитира дейност. Предприема следващи стъпки, които съгласно процедурите е
провеждане на още две общи събрания в рамките на същия месец. Това се явява голяма
новост за отношенията в блока, където подобни срещи са провеждани дори по-рядко от
задължителните веднъж годишно. Последователността, решимостта да се продължи
въпреки обструкцията действат мобилизиращо на общността и на тези две извънредни
събрания участват голям брой от живущите. Тук е мястото да се отбележи, че всяко от
тези действия е етап в процеса по „затваряне“ на мобилизираните очаквания при първото
събрание, когато съгласилият се да се заеме с функциите на домоуправител е обещал, че
ако не го махнат до края на месеца, няма да се отърве от този пост с години. Всяка малка
стъпка по-нататък е елемент в пътя към постижението. По този начин се поддържа
съседската общност като своего рода екип, който се консолидира като такъв в подкрепа
на избрания да решава проблемите с тяхното участие и подкрепа. Последователността и
постоянството са важни елементи в този процес.
Поредна стъпка в тази последователност от действия е предявяването на
официални покани за доброволно изпълнение на задлъжнелите към общата каса на
блока. Реакцията е незабавна, но различна от страна на двамата нередовни съседи.
Единият изразява желание да му бъде направена схема за разсрочено изплащане в
рамките на година. Другият отказва и изпраща свой адвокат, който да провери
редовността на документите относно взетите решения. Макар домоуправителят да не се
е справил цялостно с тази част от проблема, това също е негово постижение, защото е
направил пробив сред съседите с нелоялно поведение. Справянето с казуса отново следва
предвидените в закона процедурни стъпки. Свикано е ново общо събрание, където
домоуправителят осигурява 100% присъствие от собствениците, включително със
заверени нотариални пълномощни на тези, които са възпрепятствани и не могат да
вземат лично участие. Адвокатът на съседа, спрямо когото се предвижда завеждане на
съдебен иск за изплащане на дължимото също присъства на събранието, въоръжен със
Закон за управление на етажната собственост и Закона за устройство на територията и
взима дейно участие в дискусията.
Резултатът е, че адвокатът се съгласява с приведените доводи, поздравява
домоуправителя и пред всички заявява на клиента си, че на негово място би платил
исканата сума, защото в противен случай рискува освен нея да загуби и делото. След
този епизод цялата необходима сума е събрана от всички съседи и в срок. Това се
превръща в стил на поведението на всички съседи и в кооперацията повече няма случай
на неплатена вноска или несъбрано задължение. Успехите следват един след друг и са
видими: Домоуправителят успява да осъществи ремонта на покрива; включва сградата в
проект (и го завършва) за нейното пълно енергийно обновяване, като в даден момент
успява да събере от всички 24 собственици без изключение сумата от 50 000 лева;
кандидатства и успява да спечели проект за озеленяване на околоблоковото
пространство и подменя цялата водопроводна инсталация на сградата.
Главният резултат обаче е по-съществен. Домоуправителят успява да възроди
отношенията между съседите, които отново са започнали да си говорят и да вършат неща
заедно в името на общи каузи. Успехът от справянето с натрупаните проблеми го поставя
в нова светлина. Той вече е не просто избран за изпълнение на функции в рамките на
етажната собственост, а е личност с авторитета на успелия лидер. Той вече е необходим
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в редица други всекидневни ситуации сред съседите, с които има капацитет да се справя
именно поради този натрупан авторитет. Те живеят в напълно обновена сграда, с добри
отношения, отстъпчивост в името на общи цели. Домоуправителят е успял да създаде
такава организация и взаимодействие, че да бъде положително решен проблемът на
групата. Напълно в духа на концепцията за трансформационното лидерство е постигната
положителна промяна в ситуацията, подобрено е качеството на живот на всеки и на
всички като общност, постигнат е нов стандарт и нов хоризонт пред всички тях за общото
им бъдеще като съседи.
Ако се вгледаме в така описания казус само в началото и в края, то може да
направим грешния извод за някакви изключителни качества на личността на избрания
домоуправител. Всъщност, ние спекулираме и наричаме качества на личността онова,
което е негово поведение при определени обстоятелства в дадения казус. Както бе
показано, конкретният случай демонстрира, че в подхода си към проблема на групата,
издигнала го за водач във връзка с нейния проблем, той първо е обявил намерение да се
справи (позитивизъм-оптимизъм); второ - подходил е съобразително и подготвено (не
защото е имал специфична компетентност в управлението на сграден фонд, а защото е
образован, съобразителен и умен, за да знае да се подготви, когато ще се заема с нещо и
да съобрази как да го приложи, т.е. интелигентност); трето, съумял е да комуникира
вижданията си, последователността от стъпки и очаквано поведение на всеки от
последователите, за да може да бъде разбран еднозначно (комуникативност); четвърто,
трудностите не са го отказали, а е намерил начин да устои и да убеди общността да го
последва (енергичност).
Разгледаният конкретен казус демонстрира постижимостта на резултата въз основа
на специфичен подход на избран ръководител за дадена общност. Очевидно е, че го
наричаме лидер не заради факта на избора му за управител, а поради начина, по който е
осъществил своята роля.
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Резюме: В доклада се представят емпирични данни за взаимовръзката между самооценката и
стила на вземане на решение. Високата глобална самооценка е свързана с по-често използване на
интуитивен и спонтанен стил на вземане на решение. Високитите условни самооценки на
отношенията и компетентността са свързани с по-често използване на зависим и избягващ стил и с
по-рядко използване на интуитивен и спонтанен стил на вземане на решение. Рационалният стил на
вземане на решение е единствения стил, за който не установяваме да е свързан със самооценката.
Резултатите са интерпретирани от гледна точка на когнитивно-преживелищната теория на С.
Епщайн.
Ключови думи: стил на вземане на решение, самооценка
Abstract: The paper presents empirical data on the relationship between self-esteem and decision
making style. Global self-esteem correlates positively with intuitive and spontaneous decision-making style.
Competence based and Relation based conditional self-esteems correlate positively with dependent and
avoidant decision making styles and negatively with intuitive and spontaneous decision making styles. The
interpretation of the findings is made according to Cognitive Experiential Theory.
Keywords: decision making style, self-esteem

В повечето съвременни теории за вземане на решение индивидуалните различия се
игнорират, а теориите и моделите се изграждат върху това, което е добре изследвано контекста. Недостатъчното изследване на индивидуалните различия при вземане на
решение и като следствие подценяването им в основните теоретични модели, както и
неизяснената концептуална база на част от основните стилове на вземане на решение са
научното предизвикателство, на което се прави опит да се отговори в доклада.
Критичният преглед на литературата по проблема показва, че липсват
систематични изследвания, стандартизирани или приети от повечето изследователи
инструменти, както и някакъв консенсус относно дефинирането на областта на
изследване на индивидуалните различия в контекста на вземане на решения. Това, по
което все пак има някакъв консенус е, че най-важното индивидуално различие при
вземането на решение, е стилът на вземане на решение, макар и да няма общоприето
разбиране за концептуализирането му. На основата на задълбочен теортичен обзор и
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мащабно емпирично изследване, бе предложено дефинирането му като обичаен начин
(предразположеност, модел) на вземане на решение, детерминиран от взаимодействието
между възприятията за характеристиките на решението (задачата) и ситуацията18, в която
се взема решение, както и индивидуалните различия в когнитивната преработка и
саморегулацията на поведението (иницииране и поддържане на намерения) от гледна
точка на хроничните мотивационни тенденции и специфичните начини, по които се
реализират (Карастоянов, 2018).
Посоченото определение предлага решение на един отдавнашен проблем, който
може да бъде открит при внимателен прочит на психологическата литература - връзката
между стилът на вземане на решение и когнитивния стил (Scott & Bruce, 1995). Двете
понятия нерядко се използват като синоними и една от причините е, че инструментите,
конструирани да измерват когнитивните стилове, често се използват за измерване на
стиловете на вземане на решение (Appelt et al., 2011). Основание за предлагане на
посоченото определение дават данни от емпирични изследвания (Карастоянов, 2018),
които показват, че и когнитивният стил, и стилът на вземане на решение описват
индивидуални различия, включени при вземането на решение, последният обаче не се
свежда единствено до когнитивна преработка на информацията. По-важните резултати
са:
1. Рационалният стил на вземане на решение или предпочитанието към
систематично събиране, оценка на информацията и изследване на различни хипотези е:
 свързан по-често с използване на аналитичен когнитивен стил и по–рядко на
преживелищен когнитивен стил;
 типичния профил, свързан с по-честото му използване от гледна точка на
операционализацията на типологията на К. Юнг може да бъде дефиниран като STJ,
предпочитание към сетивност, мисловност и решаване;
 свързан с търсене на максимално количество информация и разглеждане на
всички релевантни факти и генериране на различни алтернативи или
възможности/варианти за решения;
 свързан с по-силен превантивен фокус;
 свързан с по-силно изразена оценъчна и локомотивна мода;
 свързан с преживяване на по-ниски равнища стрес;
 свързан с по-често използване на конструктивни стратегии за справяне със
стреса.
 не е свързан с индивидуални различия в страха от негативна оценка и
потребността от свързаност.
Обобщено рационалният стил на вземане на решение е свързан както с когнитивния
компонент, така и с психичната регулация на поведението, детерминирана от хронични
различия в мотивационните потребности.
2. Интуитивният стил на вземане на решение или обръщане на внимание на
детайлите от информационния поток (вместо систематично търсене и преработване на
информацията) и тенденция при оценката да се разчита на чувствата, впечатленията,
интуицията, предчувствията и емоциите, които често не могат да бъдат изразени с думи
при вземането на решение е:
 свързан е с по-често използване на преживелищен когнитивен стил и по–рядко
на аналитичен когнитивен стил;
 свързан със задоволяване с минимално количество информация, но не е свързан
с броя на генерираните решения;
18

Така например за летателна дейност сензорно-перцептивната организация, обединяваща постъпващата
информация в единна система е добре разработена от Р. Карева (2013).
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 свързан с предпочитание към интуиция (N) и възприемане (P);
 не е свързан с индивидуални различия в регулаторния фокус и регулаторната
мода;
 не е свързан с индивидуални различия в страха от негативна оценка и
потребността от свързаност;
 не е свързан с индивидуални различия в преживяването на стрес.
Обобщено не се установява връзка на интуитивния стил на вземане на решение с
психичната регулация на поведението, свързана с хронични различия в мотивационните
потребности, а само с когнитивния компонент.
3. Зависимият стил на вземане на решение или предпочитание към търсенето на
мнения, съвети, упътване или подкрепа от други хора при вземането на решение:
 не е свързан с когнитивния стил;
 не е свързан с предпочитанието към психични функции на възприемане и оценка
на информацията;
 не е свързан с количеството на информацията, необходима за вземане на
решение и броя на генерираните решения;
 свързан e с по-слабо изразен промотивен фокус;
 свързан e с по-силно изразена оценъчна и по-слабо изразена локомотивна мода;
 свързан e със страха от негативна оценка и потребността от свързаност;
 свързан e с индивидуални различия в преживяването на по-високи равнища
стрес;
 свързан e с по-рядко използване на конструктивни стратегии за справяне със
стреса.
Не се наблюдава връзка на зависимия стил на вземане на решение с когнитивния
компонент, а само с психичната регулация на поведението, свързана с хронични
различия в мотивационните потребности.
4. Избягващият стил на вземане на решение или предпочитание към отлагане,
колебание или опити въобще да се избегне вземането на решение:
 не е свързан с когнитивния стил;
 не е свързан с предпочитанието към психичните функции на възприемане и
оценка на информацията;
 не е свързан с количеството на информацията, необходима за вземане на
решение и броя на генерираните решения;
 свързан e с по-слабо изразен промотивен фокус;
 свързан e с по-слабо изразена локомотивна мода;
 свързан e с индивидуални различия в страха от негативна оценка (само в извадки
на студенти);
 не е свързан с индивидуални различия в потребността от привързаност;
 свързан e с преживяването на по-високи равнища стрес;
 свързан e с по-рядко използване на конструктивни стратегии за справяне със
стреса.
Не се установява връзка на избягващия стил (подобно на зависимият стил) на
вземане на решение с когнитивния компонент, а само с психичната регулация на
поведението, свързана с хронични различия в мотивационните потребности.
5. Спонтанният стил на вземане на решение или предпочитание за достигането
до решение веднага или колкото е възможно по-скоро:
 свързан e с по-често използване на преживелищен когнитивен стил и по-рядко
на аналитичен когнитивен стил;
 свързан e с предпочитание към интуиция (N) и възприемане (P);
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 свързан e със задоволяване с минимално количество информация, не е свързан с
броя на генерираните решения;
 свързан e с по-силно изразен промотивен фокус и по-слабо изразен превантивен
фокус;
 не е свързан с регулаторната мода;
 свързан с по-слаб страх от негативна оценка (само в извадки на студенти);
 не е свързан с индивидуални различия в потребността от свързаност;
 не е свързан с преживяването на стрес;
 не е свързан с индивидуални различия в използването на конструктивни
стратегии за справяне със стреса.
За разлика от интуитивния стил, спонтанният стил е свързан и с двата компонента
- когнитивния компонент и психичната регулация на поведението, детерминирана от
хронични различия в мотивационните потребности.
Представените дотук емпирични резултати допускат, че стилът на вземане на
решение не е идентичен с когнитивния (нито е негово подмножество), а съдържа
когнитивен компонент, който не изчерпва никой от стиловете и е свързан с психичната
саморегулация, обусловена от индивидуални различия. Те от своя страна са породени от
различните начини на задоволяване на хедонистичния мотив (регулаторния фокус и
мода), потребността от контрол на възбудата (управление на стреса) и потребностите от
свързаност и повишаване на самооценката. Всъщност последното беше основано на
допускането, че страха от негативна оценка е свързан с базисната потребност от висока
самооценката. Би следвало да се обърне внимание и на данните които показват, че на
този етап не откриваме връзка на два от стиловете (зависим и избягващ) с когнитивния
компонент, както и на един от стиловете – интуитивния стил на вземане на решение с
психичната регулация на поведението, свързана с хронични различия в мотивационните
потребности.
Изследователският въпрос, който си поставихме, е да се продължи изследването на
детерминантите на стила на вземане на решение и имайки предвид противоречивите
данни в различни извадки за взаимовръзките на страха от негативна оценка, като
компонент на потребността от висока самооценка, да бъде изяснена връзката на
самооценката (като много важен конструкт, свързан с регулацията на поведението) със
стила на вземане на решение.
Самооценката (Self-esteem) е психологически конструкт, който се отнася до
оценъчните аспекти на знанието за себе си, отразяващо степента, в която хората се
харесват (Brown & Marshall, 2006). Съвременното разбиране за глобалната самооценка
до голяма степен се припокрива с две противоположни гледни точки. Първата гледна
точка е на Уйлям Джеймс, от преди повече от столетие, който я дефинира като степента,
в която Аз-ът е оценен като компетентен в области на живота, считани за важни (James,
1890/1983) и Чарлз Кули (1902/1964), който отбелязва, че самооценката е резултат не
само на себеоценяването, но и от възприетите оценки на другите, т.е. акцента е върху
междуличностните процеси, които генерират и поддържат вярванията на хората за себе
си и заключава, че ние разчитаме на реакциите на другите, особено на значимите други
за нас, за да си формираме или поддържаме впечатления за себе си. Последният въвежда
метафората за социалното огледало.
Розенберг (Rosenberg, 1965), един от пионерите в тази област, посочва, че
самооценката се отнася до индивидуална цялостна положителна оценка на себе си.
Високата самооценка означава, че човек се уважава и счита себе си за достоен. В подобен
смисъл Седикидес и Грес (Sedikides, Gress, 2003) заявяват, че самооценката се отнася до
възприемането на индивида или субективното оценяване на собствената стойност,
чувството за самоуважение и самочувствие и доколко индивидът поддържа позитивни
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или отрицателни възгледи за себе си. Тя е свързана с личните вярвания за притежавани
умения, способности и социални взаимоотношения19.
Високата самооценка най-често се концептуализира като глобално чувство на
себехаресване, себеуважение и приемане (Brown, 1993; Rosenberg, 1965). Както обаче
отбелязва един от най-влиятелните психолози в областта Майкъл Кернис (Kernis, 2003),
обикновено се рамкира като дихотомия. Дали хората чувстват, че са стойностни “добри”
хора, заслужаващи уважание и харесване (т.е. дали имат висока самооценка) или
чувстват, че са недостойни, “лоши” хора, заслужаващи съжаление, презрение, присмех и
неуважение (т.е. дали имат ниска самооценка). Всъщност това, на което Кернис обръща
внимание, е че повечето хора (а и психолози) не отиват отвъд конструкта „обща или
глобална себеоценка” (global self esteem), допускаща, че хората имат едно цялостно
оценъчно-емоционално отношение към себе си. Критичния преглед на литературата
обаче показва , че самооценката има множество аспекти и за да бъде изследвано нейното
място в психичната регулация на поведението, респективно при вземане на решение,
трябва да отидем отвъд това дали е висока или ниска.
Повечето изследователи в областта се съобразяват с концептуализацията на Кернис
(Kernis, 2003) който допуска, че високата самооценка (high self-esteem) може да бъде
крехка (fragile) или сигурна (secure) в зависимост от степента, в която е:
 защитна (defensive) или автентична (genuine);
 условна/ситуационна (contingent) или истинска/безусловна (true);
 стабилна (unstable) или нестабилна (stable);
 несъответстваща (discrepant) или съвпадаща (congruent) с имплицитните чувства
за собствената стойност.
Самооценката е оптимална, когато се характеризира с качества като автентичност,
безусловност, стабилност, и съответствие на имплицитната самооценка.
Особен интерес за нас представлява аспекта на крехката самооценка - високата
условна (contingent) самооценка, когато човек основава позитивните чувства за
собствената стойност/самоуважение на специфични знания и оценки. Антиподът на тази
форма е безусловната самооценка, която включва чувства на самоуважение, които не
изискват постоянно валидиране. Всъщност още в края на XIX–ти век психолозите
обръщат внимание, че усещането за себе си или самооценката се конструират чрез
взаимодействието със значимите други, както и от обратната връзка, която получаваме
от тях. Хората обаче се различават по степента, в която гледат на приемането, като
условно или безусловно (Rogers, 1959). За тези, които гледат на приемането, като
зависимо от успеха, без значение дали става дума за високи оценки в училище,
побеждаване в игра или постигане на стандарт за физическа привлекателност,
самооценката става зависима в много голяма степен от посрещане на тези очаквания.
(Patrick, Neighbors, Knee 2004).
Прегледът на литературата за условната себеоценка, направен от Джонсън и Блом
(Johnson, Blom, 2007), показва, че тя се отнася, най-общо, до това, че оценката на
собствената стойност зависи от възприетия успех или провал в дадена област. В края на
XX–ти век е предложен динамичен модел на самооценката, в който са разграничени два
независими нейни аспекта - безусловната и условна базисна самооценка. Аспектът на
безусловната базисна самооценка (non-contingent basic self-esteem) се придобива в
ранното детство чрез безусловната родителска любов и привързаност. Нагласата да
спечелиш по-висока самоценка чрез компетентност и одобрение от другите се придобива
по-късно в развитието (Forsman & Johnson, 1996). Редица изследвания показват, че
19

Самооценката е повлияна и от спецификата на ценностните предпочитания, детерминирани от
националната култура (Виж по подробно Димитров, 2010).

109

условната себеоценка е маладаптивна само, когато е съчетана с ниска безуусловна
самооценка. (В англоезичната литература contingent self-esteem и earning self-esteem,
както и non-contingent self-esteem и basic self-esteem, често се използват взаемозаменяемо
и внимателният прочит на текстовете не показва съществени различия, а по-скоро
авторови предпочитания към използване на едното от двете понятия). Моделът
предполага, че базисната безусловна самооценка може да бъде увеличена от различни
други източници, но оценката е условна по отношение на тези източници само, ако
базисната самооценка е ниска. Операционализирайки това схващане, Маарит Джонсън и
Виктория Блом (Johnson, Blom, 2007) предлагат въпросник с две скали, измерващи
афективните и свързаните с компетентността източници на самооценка, като резултат от
дефицита на базисна самооценка.
Скалата за основаната на компетентността условна самооценка (Competence
Based Self-Esteem) изследва когнитивно-мотивационна структура, която предразполага
личността към хроничен стремеж за задоволяване на свързаните с валидиране на
компетентността потребности. Основата на тази структура се формира в детството,
когато детете е обичано и ценено от значимите други, при определени условия (Rogers,
1951; Deci, Ryan, 1995). Това е нагласа към себе си, характерна за хора, които вярват, че
високите постижения, статусът и перфектността определят тяхната стойност. Това прави
тези хора самокритични и свръх амбициозни, до известна степен контролиращи и
агресивни, преживяващи фрустрация и раздразнение след провали и имащи проблем да
си поставят граници. Хората с този тип условна самооценка са изправени пред парадокса,
че искат да бъдат успешни и ценени за техните постижения или статус, като в същото
време се чувстват неспособни да ги постигнат. С други думи самооценката се повишава
или спада при поддържане или проваляне в опитите да се отговори на стандартите.
Скалата за основаната на отношенията условна самооценка (Relation Based
Self-Esteem) изследва когнитивно-афективна предразположеност на личността към
търсене на постоянни знаци и уверения за привързаност, за да се чувства стойностна. Не
всички хора с ниска базисна самооценка търсят себевалидизиране чрез постижения.
Емоционалното неглижиране или отхвърляне от родителите в ранното детство може да
бъде силна мотивационна сила за търсене на емоционална сигурност, получавана от
близки отношенията с другите. В този контекст основаната на отношенията условна
самооценка е нагласа към себе си, която характеризира хора с ниска базисна самооценка,
предразположени да търсят емоционална сигурност и ясни знаци на привързаност от
другите, за да се чувстват оценени. От друга страна, това ги прави особено бдителни за
знаци на неодобрение и отхвърляне от значимите други (Murray et al., 2003) и често
неглижират задоволяването на собствените потребности, за да получат одобрение и са
склонни да избягват конфликти.
Метод
Скалата за основаната на компетентността условна самооценка (Competence
Based Self-Esteem, Johnson, Blom, 2007) се състои от 12 айтема, които отразяват
важността да контролираш другите, избягването на грешки и провали, самокритична
нагласа, вътрешен стремеж за перфектност и постижения по-добри от тези на другите, за
да валидираш себе си и включва айтеми, като: „Смятам, че стойността ми като човек
се определя от това в каква степен съм успешен” и „Постиженията на другите ме
стимулират да се старая още повече“. Изследваните отговарят като използват
Ликертова скала в каква степен са съгласни с твърденията от 1 – „изобщо не съм
съгласен/а“ до 5 - „напълно съм съгласен/а“.
С цел адаптация на скалата беше направен потвърждаващ факторен анализ (CFA)
по метода на главните компоненти и ортогонална ротация по метода Варимакс с
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нормализация по Кайзер (Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation
Method: Varimax with Kaiser Normalization). Мярката за адекватност на извадката на
Кайзер-Майер-Олкин (KMO) е 0,743 и тестът на Бартлет за сферичност (Bartlett’s Test) е
значим (р = 0.000). При факторния анализ по метода на главните компоненти с Варимакс
ротация беше извлечен само 1 фактор със собствена стойност, по-голяма от 1, обясняващ
45,719% от дисперсията (от 10 айтема). Отпаднаха айтеми 7 и 8, поради ниско факторно
тегло. Вътрешната консистентност на скалата е много добра (Cronbach's Alpha = 0,797).
Скалата за основаната на отношенията самооценка (Relation Based Self-Esteem,
Johnson, Blom, 2007) се състои от 14 айтема и включва айтеми, описващи потребността
човек да бъде обичан и да се чувства приет и одобряван, тенденция да потиска
собствените си нужди и емоции, за да се чувства стойностен и включва айтеми, като:
„Моето самочувствие се повишава значително, когато другите търсят компанията
ми” и „Понякога съм доста смирен/a и отстъпчив/a към другите, за да не загубя
тяхното одобрение и уважение“. Изследваните отговарят като използват Ликертова
скала в каква степен са съгласни с твърденията от 1 – „изобщо не съм съгласен/а“ до 5 „напълно съм съгласен/а“.
С цел адаптация на скалата беше направен потвърждаващ факторен анализ (CFA)
по метода на главните компоненти и ортогонална ротация по метода Варимакс с
нормализация по Кайзер (Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation
Method: Varimax with Kaiser Normalization). Мярката за адекватност на извадката на
Кайзер-Майер-Олкин (KMO) е 0,742 и тестът на Бартлет за сферичност (Bartlett’s Test) е
значим (р = 0.000). При факторния анализ по метода на главните компоненти с Варимакс
ротация беше извлечен само 1 фактор със собствена стойност, по-голяма от 1, обясняващ
49,061% от дисперсията (от 12 айтема). Отпаднаха айтеми 6 и 8, поради ниско факторно
тегло. Вътрешната консистентност на скалата е отлична (Cronbach's Alpha = 0,852).
Скала за глобална самооценка (Rosenberg, 1965, адаптация Дилова, Коралов,
Папазова, 2017). Отразява схващането, че човек има едно цялостно оценъчноемоционално отношение към себе си, което се формира чрез имплицитен когнитивен
процес, обобщаващ оценките, които индивидът прави на отделните свои характеристики
и прояви. Общата себеоценка се приема като устойчива личностна черта, макар
стабилността й да варира през различни възрастови периоди. Най-популярният метод за
измерването й е създаден от Морис Розенберг (Rosenberg, 1965). У нас скалата е
адаптирана от С. Джонев, З. Ганева, Е. Папазова и Е. Пенчева. В нашето изследване е
използвана българска стандартизация направена от Дилова, Коралов, Папазова (2017).
Скалата операционализира глобалната самооценка чрез 10 общи себеоценъчни
твърдения. Първоначално е прилагана като Гутманова (дихотомна) скала, но
понастоящем всички известни ни публикации я използват като скала от непрекъснат тип
с Ликертов формат на отговаряне. Изследваните лица оценяват доколко са съгласни с
всяко от твърденията като използват четиристепенна скала. Надеждността на скалата е
отлична (Cronbach's Alpha = 0,735).
Въпросник за основните стилове на вземане на решение на Сузане Скот и
Реджиналд Брус (General Decision Making Style Inventory - GDMSI, Scott, Bruce, 1995) е
валидиран в редица култури и сред различни професионални групи, като показва добри
психометрични показатели с доказана петфакторна структура в различните страни,
включително и неговата българска адаптация (Виж по подробно Карастоянов, 2018),
както и в представеното изследване. Важно е да посочим, че стилът, както и айтемите се
отнасят до процеса на вземане на решение, а не до резултата от взетите решения, т.е.
отнася се до аналитичен подход към вземането на решение. Разграничени са пет стила:

111

1. Скалата за рационалния стил на вземане на решение включва айтеми, като
„Правя двойна проверка на източниците си на информация, за да съм сигурен, че
разполагам с точните факти, преди да взема решение“.
2. Скалата за интуитивния стил на вземане на решение включва айтеми, като
„Когато вземам решения, съм склонен да разчитам на интуицията си“.
3. Скалата за зависимия стил на вземане на решение включва айтеми, като „Когато
вземам важни решения, често имам нужда от помощта на други хора“.
4. Скалата за избягващия стил на вземане на решение включва айтеми, като
„Винаги когато мога, отлагам вземането на решение“.
5. Скалата за спонтанния стил на вземане на решение включва айтеми, като „Често
вземам решения на момента“.
Въпросникът съдържа 5 скали всяка, от които с по 5 айтема – общо 25 твърдения.
Изследваните отговарят като използват Ликертова скала в каква степен са верни за тях
твърденията от 1 – „напълно невярно “ до 5 - „напълно вярно“ (Карастоянов, 2018).
В изследването, проведено през май 2019 г. участват 73 лица от гр. София, 45 жени
(61,6%) и 28 мъже (38,4%), средна възраст 34 години.
Основни резултати
В таблица 1 са представени корелационните зависимости между глобалната
самооценка, основаната на компетентността условна самооценка и основаната на
отношенията условна самооценка.
Таблица 1. Корелационните зависимости между глобалната самооценка,
основаната на компетентността условна самооценка и основаната на отношенията
условна самооценка
Основана на
Основана на
Глобална
компетентността
отношенията условна
самооценка
условна самооценка
самооценка
**
Глобална самооценка
1
-.434
-.308*
Основана на компетентността
1
.635**
условна самооценка
Основана на отношенията
1
условна самооценка
* Корелациите са значими при р <0.05.
** Корелациите са значими при р <0.01.
Наблюдаваме много силна положителна корелационна зависимост между
основаните на компетентността и отношенията условни самооценки (r = .635, p = .000),
независимо от ясното разграничение при операционализирането на двете условни
самооценки - стремежа за търсене на сигурност в постиженията и отношенията с другите,
като средство за валидиране на себе си. Подобна силна зависимост е установена и в други
изследвания (r >.62, p = .000), когато обаче негативния афект и социалната желателност
са контролирани корелациета между двете скали е умерена (r = .38, p = .000) (Johnson,
Blom, 2007). Взаимното повлияване на основаните на компетентността и отношенията
условни самооценки се потвърждава и от умерените отрицателни корелационни
зависимости с глобалната самооценка представени в таблица 1, и са реплика на данни
получени в други изследвания (Johnson, Blom, 2007), което е индикатор, че и двете
диспозиции за условни самооценки отразяват ниски равнища на глобалната самооценка.
В таблица 2 са представени корелационните зависимости между основните стилове
на вземане на решение и трите вида самооценки.
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Таблица 2. Корелационните зависимости между основните стилове на
вземане на решение и трите вида самооценки
Основана на
Основана на
Глобална
компетентността
отношенията
самооценка
условна
условна
самооценка
самооценка
Рационален стил на вземане на
.053
.003
-.034
решение
Интуитивен стил на вземане на
.257*
-.227*
-.247*
решение
Зависим стил на вземане на
-.063
.412**
.432**
решение
Избягващ стил на вземане на
.018
.445**
.450**
решение
Спонтанен стил на вземане на
.208*
-.301**
-.248*
решение
* Корелациите са значими при р <0.05. ** Корелациите са значими при р <0.01.
Представените в таблица 2 данни показват, че:
 Високата глобална самооценка е свързана с по-често използване на интуитивен
и спонтанен стил на вземане на решение.
 Високите условни самооценки - основани на компетентността и на отношенията
са свързана с по-често използване на зависим и избягващ стил и с по-рядко използване
на интуитивен и спонтанен стил на вземане на решение.
 Рационалният стил на вземане на решение е единствения стил, за който не
установяваме да е свързан със самооценката.
Дискусия
Представените данни позволяват да се откроят два важни приносни момента в
процеса на изследване на стила на вземане на решение. За пръв път се установява
некогнитивен компонент, свързан с предпочитанието към интуитивен стил на вземане на
решение – самооценката (глобална и условна). Условната самооценка е свързана с
всички стилове, с изключение на рационалния стил за вземане на решение, докато
глобалната е свързана само с тези, които имат когнитивен компонент, свързан с
предпочитанието към преживелищна/несъзнавана преработка (спонтанен и интуитивен),
но не и с рационалната.
Установената зависимост между глобалната самооценка и използването на
интуитивен стил на вземане на решение показва некогнитивен компонент, свързан с
предпочитанието към интуитивен стил на вземане на решение – самооценката (глобална
и условна), което означава, че използването на всеки стил на вземане на решение е
повлияно от психичната регулация на поведението, свързана с хронични различия в
задоволяването на главния хедонистичен мотив и подчинените базисни потребности.
Ние сме склонни да бъдем интуитивни или спонтанни при вземането на рашение, когато
имаме цялостна положителна оценка на себе си, уважаваме се и се считаме за достойни
и не се нуждаем силно от валидирането на тази оценка по отношение на
компетентността, не търсим постоянни знаци и уверения за привързаност, за да се
чувстваме стойностни. Установената зависимост на глобалната самооценка със
спонтанния стил, само потвърждава , че това се отнася и до „по- скоростната версия“ на
интуитивния стил. Глобалната самооценка е свързана само с тези стилове, които имат
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когнитивен компонент, свързан с предпочитанието към преживелищна/несъзнавана
преработка (Система 1), но не и към рационална преработка (Система 2). От друга
страна, това са стиловете на вземане на решение, които са най-малко предпочитани при
висока условна себеоценка. Вероятно високата условна самооценка, предполагаща
внимателно наблюдаване и отчитане на реакциите на другите, включва по-силен
самоконтрол на действията и потиска предразположеността към преживелищна
преработка и последващи действия повлияни от нея.
Условната самооценка е свързана с по-често използване на зависим (сътрудничещ)
и избягващ стил на вземане на решение. Вярването, че собствената стойност зависи от
емоционалното одобрение на другите вероятно води до съглашателство и конформизъм,
за да се избегне отхвърляне и нехаресване (Joiner & Metalsky, 1995), което от своя страна
предполага потискане на собствените чувства и нужди (Pincus & Wilson, 2001). В
контекста на процеса на вземане на решение това се свързва със съобразяване с другите,
с предразположеност към използване на зависимия стил на вземане на решение, както и
с пасивност, нерешителност, отлагане или въобще избягване на конкретно решение,
което е описание на предразположеност към избягващ стил на вземане на решение.
Стремежът да преследваме одобрението на другите, за да се чувстваме стойностни, си
има цена и различни последици за нашето поведение. В ситуации на избор плащането на
тази цена води до предпочитание към определени модели на вземане на решение. И това
е така, защото е свързано с базисната потребност да поддържаме висока самооценка, и
го правим като се оглеждаме в очите на другите и търсим индикации как те ни
възприемат.
Представените резултати от емпиричното изследване могат да бъдат
интерпретирани достатъчно пълно от Когнитивно преживелищната теория на С. Епщайн
– последната глобална теория за личността (Epstein, 2014). Обичайните ни начини на
вземане на решение, освен от характеристиките на ситуацията, се повлияват не само от
предпочитанията към интуитивна или рационална преработка на информацията, но и от
самооценката ни. Стремежа към висока самооценката, от гледна точка на теорията на
Епщайн, е една от петте подчинени базисни потребности, които не функционират
самостоятелно, а са взаимосвързани и при оптимално функциониране са балансирани..
За да получим висока самооценка ние се оглеждаме в другите, което е свързано и с
потребността от афилиация. От друга страна изграждането на самооценката е резултат
от трета базисна потребност – да поддържаме концептуална система от вярвания за себе
си , другите и света, което ни позволява да вземаме адекватни решения. А вярванията ни
за за самите нас т.е. самооценката се формира от възприятията ни за степента, в която
задоволяваме базисните ни потребности – от сензорно удоволствие, висока самооценка,
свързаност, сигурност и концептуална система, в която имаме устойчиви вярвания, освен
за другите, и света, и за себе си. Тази психична регулация повлиява на всички стилове на
вземане на решение, докато моделите на когнитивна преработка на част от тях.
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Резюме: В доклада се разискват три основни въпроса: 1. Как стават популярни лидерите?
Най- краткият отговор е – чрез медиите. 2. Каква е ролята на вербалната и най-вече на невербалната
комуникация в изявите на лидерите? Изтъква се необходимостта от публично говорене на книжовен
български език. По-детайлно се изясняват невербалните елементи в комуникацията на лидерите.
Обръща се специално внимание на социално неприемливите жестове. 3. Какво представляват
водачите на мнение и как се свързва тяхното влияние с лидерството? Дискутира се същността на
ролята на водачите на мнение или съвременните инфлуенсъри.
Ключови думи: лидерство, медии, водачи на мнение, вербална и невербална комуникация
Abstract: The talk debates on three important questions: 1. How leaders become popular? The
shortest answer is – through the media. 2. What is the role of verbal and first of all of non-verbal
communication in concern with leaders’ speeches? The need for public speaking in literary Bulgarian is
emphasized. Non-verbal elements in the communication of leaders are explained in more detail. Special
attention is paid to socially unacceptable gestures. 3. What are opinion leaders and how does their influence
relate to formal leadership? The essence of the role of opinion leaders or contemporary influencers is
discussed.
Keywords: leadership, mass media, opinion leaders, verbal and nonverbal communication

Колкото и много да се проучва лидерството, все остават открити въпроси. Един от
тях, например е „Как стават популярни лидерите“. Във връзка с този въпрос веднага
възниква и друг: За какви лидери става дума?
Нека първо отговоря на втория въпрос. Най-общо говорим за политически лидери,
които стават известни чрез медиите. В допълнение, не можем да изключим и лидерите
на големи институции – държавни, частни и неправителствени. Те също стават
популярни чрез медиите, но обикновено този процес се опосредства от дейността на ПР
специалисти, които организират пресконференции, изпращат до медиите различни
материали, организират специални събития и други.
При всички случаи връзката „медии – лидерство“ е явна, което изисква без
съмнение изясняване същността на медиите. А те са институции, опериращи в социума,
характерен за дадена култура. Това пък налага изясняване същността на културата.
Съществуват не малко на брой разбирания за съдържанието на културата,
разбирано в широк смисъл. През 1952 г. двама изследователи Крьобер и Клъкхохн
(Стоицова, 2004) съставят списък над 200 различни дефиниции на културата като трите
основни значения са:
1. Изтънчен вкус в областта на изящните изкуства и хуманитарните науки, т.е.
“висока култура”;
2. Цялостен модел на човешкото познание и поведение, зависещ от способността за
символно мислене и социално образование и
3. Комплекс от споделени ценности, цели, поведения и практики, който е характерен
за дадена организация или група, а защо не и по-голямо множество от хора – етнос,
народ.
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Аз съм привърженик на едно от тези определения, получило световна популярност
– това на Едуард Хол (Стоицова, 2000). Според него културата, разбирана в широк
смисъл, може да се опише чрез 10 основни съобщителни системи (ОСС):
1. Взаимодействие – за основа служи дразнимостта на всяка жива материя. Тук се
включва естественият човешки език. Взаимодействието лежи в центъра на културата и
всички останали ОСС в някаква степен произтичат от него.
2. Асоцииране – чрез социалния си опит, индивидът се научава да асоциира
определено поведение с определена ситуация. Тези асоциативни модели на поведение
съществуват много дълго време и се променят под натиска на промените в средата.
3. Съществуване (Препитание) – обхваща широк диапазон от дейности – от
икономиката на страната до индивидуалните начини на хранене.
4. Бисексуалното – има се предвид половото възпроизводство. Два са основните
аспекта: а) “Мъжкото” поведение в една култура може да се класифицира като типично
“женско” в друга култура. Междукултурните изследвания показват, че е неприемливо
поведението да се свързва предимно с физиологичния пол. б) Отношението към
хомосексуалността.
5. Териториалност – обособяват се територии за извършване на различен тип
дейности: (а)“Територии” за игра, учене, работене; (б) Защита от посегателства – външни
и вътрешни (откъсване на територии, етнически автономии).
6. Темпоралност – трудно се поддава на дефиниране. Съществуват точни култури,
като английска, немска, швейцарска. Българската е по-малко точна спрямо тях и много
по-точна в сравнение с някои арабски култури. Друг аспект, е субективното възприемане
на времето – като течащо по-бързо или по-бавно, в зависимост от интереса, който имаме
към случващото се.
7. Учене – в тази ОСС се включва смисълът на ученето като притежаващо функцията
на основен адаптивен механизъм. В различните култури, хората се учат да учат различно.
Например, за американската култура е много типично т. нар. “самостоятелно
направлявано учене” (self-directed learning). Днес от особен интерес е „ученето през
целия живот“ (long life learning).
8. Игра – учудващото е, че макар и привлекателна, тази ОСС не е много добре
изучена, защото трудно се изследват деца, особено по-малки. Със сигурност обаче се
знае, че състезателните игри развиват много личността, защото пресъздават живота на
възрастните и затова тези игри са характерни за високо развитите култури.
9. Защита:
(а) При животните – мимикрия (смяна на цвета на кожата); бодли или черупка;
защитна миризма; отрова при змиите и други.
(б) При хората – социални защитни механизми – като медицина, право (закони),
религия.
10. Експлоатиране (Използване на материали) – Организмите се адаптират към
околната среда, за да я използват. Например, при жирафа – дълга шия, при камилите –
“запас” от вода и т.н. При хората – различно облекло за различните сезони, различия в
начина на обличане според пола, чадъри за предпазване от дъжд и слънце; автомобили
за придвижване и др.
Както се вижда от класификацията, най- важни са два момента:
 Културата е комуникативна.
 Благодарение на системата на Е. Хол различните култури могат адекватно да се
сравняват помежду си.
Във връзка с темата на моя доклад, аз ще се спра само на първия момент. Какво
означава, че културата е комуникативна? Най-малко две неща: първо, че културата
„казва“ или показва същностни неща на другите хора, членове на други култури. Второто
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е, че хората, принадлежащи към една култура в някаква степен си приличат въпреки
значимите междуиндивидуални различия. От тук и изводът: Българските лидери
принадлежат към нашата култура и следователно отразяват нейните същностни
характеристики по един или друг начин.
Естествено в случая по темата „лидерство и медии“, най-съществена се оказва
първата ОСС, а именно взаимодействието, което включва естествения човешки език и
съпътстващата го невербална комуникация.
И за езика на лидерите у нас – най-вече политическите, доста се написа. Има и доста
още какво да се изучи.
Моята цел е да се спра на невербалната комуникация на лидерите. Разбира се, не
на всички елементи, а само на най-основните.
Нашият народ има интересна пословица – „по дрехите посрещат, по ума изпращат“.
И тя е вярна. Как са облечени лидерите влияе силно на аудиторията, пред която говорят.
Разбира се, не дрехите единствено пораждат влияние. Но нека си спомним последните
избори за президент. Много се изписа за кандидатът на партия ГЕРБ. Хората говореха и
помежду си – каквито бяха дрехите на кандидата, такъв и се оказа той като личност.
Въпросната дама беше в сив костюм, такава беше и кампанията й, с нищо не запомняща
се.
Друг съществен момент от невербалната комуникация е произнасянето на речите –
не само на политиците, но и на всеки друг вид управленци. Оказва се, че хората, които
не са добре информирани по дадени теми, не се влияят толкова от думите (аргументите),
а от интонацията. Разбирането, че най-подходяща е дружелюбната, не е вярно.
Дружелюбната и е пиковия си момент приятелска интонация е подходяща при
съмишленици, макар и да са на различно мнение. Когато обаче липсва съмишленичество
– както е при различните партийни лидери, тази интонация се възприема от аудиторията
като вид лицемерие.
Неподходяща е и враждебната, особено във варианта й – агресивна. Аксиома в
психологията е, че враждебността поражда реципрочна реакция, или – ответна
враждебност, респективно, агресивност.
Тогава – коя е най-адекватната интонация за публично говорене? Това е
неутралната. Лошото е, че в нашата култура не всички разбират същността й. Не става
въпрос за монотонно или без емоционално говорене. Става дума, че неутралитетът е
необходимо да е насочен към аудиторията, а лидерът или най-общо – комуникаторът,
може да бъде емоционално обвързан с естеството на собствената си реч.
По отношение на жестикулацията, науката ясно е показала откритите и закритите
позиции на тялото. Огромен брой книги и статии са посветени на невербалната
комуникация и у нас (Стоицова, 1987, 1991, 1992, 2007, 2013, 2019; Румянчев, 2006;
Райнов, 1987,1993). Затова съвсем накратко ще изясня само някои от жестовете.
Изцяло закритата позиция – кръстосани ръце и крака, означава крайно изключване
от взаимодействието. Причините за него могат да варират в широк диапазон – от
усещането, че лидерът не е приет от аудиторията, до силна стеснителност. Ключът на
причините лежи в конкретната ситуация. Важно е да се отбележи, че когато ръцете са
кръстосани, а краката – не, е по-силна затвореност, отколкото, когато само краката са
кръстосани. Съществуват и бариери с ръцете – т.нар. „дворчета“ (само пръстите са
кръстосани) или „вдигната стена“ (лактите са подпрени, ако лидерът е седнал, а върху
кръстосаните пръсти е подпряна брадичката – докато слуша, например).
Не е възможно да се изброят всички използвани жестове от политици и лидери на
организации. Ще спомена само още някои от по-значимите от тях. „Къщичката с
покривче“ (разтворени длани с опрени върхове на пръстите – покривчето) издава
самочувствие и добро настроение. Когато китките се обърнат и покривчето се насочи
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надолу, комуникаторът не е изгубил самочувствието си, но със сигурност му се е
развалило настроението. Затова има и вербален израз на български език: „Падна му
гарда“.
Мисля, че е наложително да спомена и жестове, които са социално неприемливи и
със сигурност трябва да се избягват. Някои от тях са свързани с изразяването на
агресивност. Например, заканата с юмрук, или пак юмрук, ама с изтеглен показалец:
някой ни се кара, в съчетание с враждебна или агресивна интонация. Друг пример от
същия вид жестове, е, когато лидерът говори и пред него има катедра, която е обхванал
от двете страни с ръце, свити в лактите. По този начин позата на тялото заканително се
навежда напред. Никой от аудиторията не приема враждебността, нито пък има доверие
на лидери, които са агресивни. А телевизията, нашата „втора реалност“ е като лупа: Тя
уголемява всичко – както сполучливите моменти, така и неприемливите.
Може би е интересно да спомена, че в историята на Американските избори – на
всяко равнище, могат да се видят примери, когато е било наложително кандидатите да
бъдат обучавани на публично поведение и поведение пред камера от психолози. Не става
въпрос за политически имидж, с което се занимават ПР-специалистите. Техните функции
са съвършено други. След време се е взело решение, всички участници в политически
избори да бъдат обучавани.
У нас също се правят спорадични, а не систематични опити. В две направления.
Едното е, обучение на млади политици и то от различни политически формации. Тук се
включват депутати, кметове, общински съветници и други. В другото направление
попадат мениджъри на различно равнище, обикновено от големи организации. В интерес
на истината, има и такива от малки трудови организации, в които топ мениджърът има
формирано вече убеждение за важността на комуникативните умения за
професионализма на служителите, особено в публичен вариант. У нас съществуват
такива специалисти и цели фирми, които се занимават с подобно тренингово обучение20.
Да се върна пак към връзката „лидерство – медии“. Важно е да се знае, че изявите
на лидерите по медиите – най-вече по телевизията, не въздействат директно върху
аудиторията. Макар и медия да означава средство (Михайлов, 2009), то между реалния
лидер, който говори от малкия екран например, и аудиторията стои още едно
опосредстващо звено. Това са водачите на мнения21,. Те действат на три равнища – на
международно, на национално и на индивидуално.
В психологията на комуникациите, концептът “водач на мнение“ се свързва преди
всичко с името на Пол Лазарсфелд и Елиу Катц, както и с моделите за двустепенен поток
на комуникацията. Според резултатите от изследванията, които Пол Лазарсфелд и
колектив провеждат в средата на миналия век, лидерите на мнение използват медиите
по-често в сравнение с другите членове на групата, добри оратори са, инициативни са
социално и се ползват с доверието на членовете в групата (Katz & Lazarfeld, 2005).
Побългарявайки чуждиците, днес лидерите на мнение се наричат още
инфлуенсъри22. Лидерите на мнение приличат, но повече се различават от формалните
лидери. Лидерите на мнение в повечето случаи не разполагат с властовия
инструментариум на формалните лидери. Тяхното лидерство можем да определим като
неформално – хората доброволно избират от кого да се влияят. Тоест, водачите на
мнения са авторитети, в ерудицията на които, хората не се съмняват и им се доверяват.
Аз самата съм треньор по комуникативни умения. За близо 20 години съм провела стотици подобни
обучения на различни равнища: От Министерски съвет и политически лидери до обучение на служители
във фирми, неправителствени организации, банки и т.н.
21
Терминологичната фраза „водачи на мнение“ често се замества с „лидери на мнение“. Аз ще използвам
първата, за да се направи разграничение от лидерството, за което става дума в доклада.
22
От англ. дума influence – влияние.
20
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Макар и не толкова често, формалният лидер и водачът на мнение могат да
съвпадат – да са една и съща личност. Това по-често се случва с политическите лидери и
то по отношение на твърдия електорат на техните собствени партии.
Какво означава, че водачи на мнение може да има на три нива? В политиката, на
международно равнище – това са лидерите на големи и силни държави, които са
спечелили авторитет, влияят върху развитието на големи общности от хора и затова
техните изяви неотменно присъстват в медийното пространство. По този начин
влиянието им се засилва още повече. Същото се отнася и за ефекта от водачите на мнение
на национално равнище. Безспорно, най-интересно е какво се случва с водачеството на
мнение на индивидуално равнище. Като личности сме свободни да избираме хората,
които са авторитети за нас, и които могат да не съвпадат с известните водачи на мнение,
или пък изобщо да не са популярни като експерти в дадена област. Това няма значение
за отделния човек. Нещо повече, като следим медийните емисии, ние можем да избираме
своите авторитети.
В заключение, бих искала изтъкна: По отношение популярността на лидерите,
както и осъществяването на самия процес на лидиране, медиите играят особено
съществена роля. Ефирните медии като лупа увеличават и положителните, и
отрицателните моменти в публичното говорене. Затова без съмнение в интерес на
лидерите е да притежават висока комуникативна компетентност, както по отношение на
вербалната, така и по отношение на невербалната комуникация. А това е възможно чрез
специализирано обучение.
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ОБРАЗЪТ НА ЛИДЕРА В ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПОСЛАНИЯ НА
КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТ
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д-р Камен Георгиев Ковачев, СУ „Св. Климент Охридски”
THE IMAGE OF THE LEADER
IN THE CAMPAIGNS OF LOCAL ELECTIONS FOR MAYORS
Chief Assist. prof. Antoaneta Georgieva Getova, PhD, Sofia University
Kamen Georgiev Kovachev, PhD, lecturer, Sofia University
Резюме: Представянето на кандидатите на местните избори през 2019 беше анализирано и
коментирано от различни ъгли, но една гледна точка остана встрани от светлините на
прожекторите, а именно доколко кандидатите за кметове (и кои от тях) успяха да убедят публиката,
че притежават лидерски качества, които са основополагащи за бъдещата им работа като
градоначалници? Доколко идеята за лидерството изобщо беше заложена в предизборните им
послания?
Настоящият анализ търси отговор на тези въпроси като разглежда предизборните послания
на събралите най-голяма популярност кандидати за кметското място на София-град. Анализирани
са основните лозунги на кампаниите им.
Ключови думи: лидерство, политически маркетинг, рекламно послание
Abstract: The presentation of the candidates of the local elections sof 2019 was analyzed and
commented by different angles but one point of view was ignored and it is to what degree the candidates
and which of them succeeded in persuade the audience that they have leader qualities that are essential for
their future work as mayors of the city. To what degree the idea of leadership in general was implemented
in their electoral messages?
The paper search for an answer of these questions by analyzing the messages of the most popular
candidates for mayor of the city of Sofia. The main slogans of their campaigns are analyzed.
Keywords: leadership, political marketing, advertising slogan

Кратко въведение в проблема
Настоящият анализ има за цел да изследва доколко предизборните послания в
проведените през 2019 г. местни избори в страната изобщо представят кандидатите за
кметове като някакъв вид лидери. Дали един кмет трябва да действа като лидер, като че
изглежда саморазбиращо се, доколкото кметът, за разлика от другите политически
фигури в местния парламент, носи лична отговорност за определени политически
решения и сам инициира различни прояви на общината. Неслучайно един от синонимите
на думата, поне в съвременното й значение, е градоначалник, което ще рече ръководител
на града. Разбира се, дистинкцията между лидер и ръководител е отдавна обяснена в
психологическата литература (Джонев, 1996: 107-111), но връзката между
политическото управление на града и водачеството е повече от очевидна.
Доколко обаче самите кандидати за този пост успяват да убедят своите
потенциални избиратели, че изобщо притежават такива качества?
За да се отговори на този въпрос, следва да се анализират предизборните кампании
на кандидатите за кметове.
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Основната хипотеза на анализа е, че лидерските качества не представляват
акцент в повечето от предизборните кампании, поради което и самите кампании
стоят неубедително.
Методология на анализа
Както се спомена по-горе, основната цел на анализа не е да търси дали определени
лидерски модели /лидерски стилове (пак там, 126-134) са застъпени в рекламните
послания на кандидатите или не, а дали изобщо идеята за лидерство присъства в
рекламните послания на кандидатите и евентуално чрез какви атрибути/аргументи е
представена. Ето защо, подходът на анализа е индуктивен: не се търси определен
лидерски модел, а целта е той да бъде извлечен от информацията, представена в
рекламните послания.
Съответно, основната цел следва да бъде да се анализират рекламните кампании на
кандидатите. Тъй като подобно усилие би изисквало подробно проследяване на цялата
кампания на всеки кандидат в отделните й етапи, тук анализът е съсредоточен върху
основното рекламно послание, което би трябвало да се възпроизвежда по време на цялата
кампания и независимо от канала за връзка (интернет, телевизия, плакати), който е
използван. Рекламното послание или основният рекламен апел е представен/следва да
бъде представен във вербалната част на рекламата, поради което и основен акцент в
анализа е именно вербалната част на рекламите на кандидати. Визуалната част е
коментирана единствено във връзка с това дали съответства или противоречи на
вербалното послание.
Добре известно е, че най-важната вербална съставляваща на рекламата е
рекламното заглавие. То би трябвало да съдържа основния рекламен апел (Кафтанджиев,
1994) и съответно да бъде обект на анализа.
Освен рекламното заглавие, по-надолу са анализирани и основните акценти от
предизборната програма на кандидатите. Те би следвало да се възпроизведат в т.нар.
основен рекламен текст (ОРТ), който респективно би следвало да аргументира казаното
в заглавието. Макар че в комерсиалната реклама се срещат много случаи на реклами с
елиминиран ОРТ, разгръщането на политическа реклама с елиминиран ОРТ е
противопоказано, понеже заедно с ОРТ се премахва и аргументацията, а тя на свой ред
е пряката връзка между този, който иска властта, и мотивационната сфера на
избирателите.
Политически реклами без ОРТ в най-добрия случай са адресирани към твърдите
ядра. Те в минимална степен биха могли да повлияят меките ядра и практически не
достигат до периферията. Рекламното послание е сложен логико-емоционален конструкт
и едновременно с това синтез на вербалните и иконични слоеве на рекламата.
Евентуални неточности тук обикновено водят до следизборни трагедии. Въпреки това, в
настоящата кампания се срещаха и реклами с елиминиран ОРТ. Връзката между
наличие/отсъствие на ОРТ и успех на рекламната кампания остава извън целите на
настоящия анализ.
От казаното дотук следва, че използваният метод ще бъде анализ на съдържанието
(Krippendorff, 2004: 18-21). Тъй като се следва индуктивен подход, анализът на
съдържанието няма да бъде количествен, а качествен (Ibid: 87-90), тъй като първият
изисква предварително създаден набор от фиксирани индикатори, което би излязло
извън рамките на индуктивния подход. Тъй като обект на анализ са основните акценти в
рекламното послание, рекламите няма да бъдат проследявани динамично (как се променя
кампанията във времето) и също рекламите няма да бъдат разделяни според канала за
връзка. Причината за това е, че част от кандидатите не ползват/имат слабо присъствие в
някои канали за връзка (телевизионни клипове) за сметка на други (интернет),
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рекламното заглавие и основните акценти на програмата би трябвало да са налични
независимо от това в какъв канал се разпространява рекламата.
Друга особеност на изследвания обект е, че това са реклами за местни избори, в
които са застъпени съответните местни проблеми, които би следвало да са засегнати в
рекламните послания. С цел сравнимост, анализът е ограничен до кандидатите от едно
населено място – София. Разгледани са посланията на набралите най-голяма
популярност кандидати на парламентарно и извънпарламентарно представени
партии/формации.
Анализ на рекламните послания
Послания на Йорданка Фандъкова
Рекламно заглавие на кампанията на кандидата
Рекламното заглавие, под което мина предизборната кампания на победителката в
местните избори за кмет на София, беше „Работа, работа и пак работа”. Чрез това мото
на кампанията Фандъкова се опитва да се позиционира като лидер, който постига
резултати чрез работа, а не толкова „чрез ръководене” на процеси. Също така, това би
следвало да бъде лидер, който стои близо „до хората”, тъй като работи също като тях.
От друга страна обаче, този лозунг не е достатъчно личен, което би било първото условие
кандидатът да бъде припознат като водач (респективно да бъде „оценена” неговата
личност от евентуалните следовници). При Фандъкова допълнителен негативен фактор
в този план е, че посланието всъщност съвпада с рекламното заглавие на цялата партийна
кампания на ГЕРБ, поради което е възможно то да се припознава като послание на
партията, при което личността на кандидата остава на заден план. Подобен проблем има
и при Ангел Джамбазки.
Във втората част на кампанията рекламното заглавие беше променено на
„Променяме града не с думи, а с работа” като опит да се индивидуализира заглавието на
кандидата. Макар и по-динамичен, (съдържащ глагол), този апел също така е твърде
абстрактен, защото промяната не винаги е нещо, завършващо с положителен изход
(подобен проблем има и в заглавието на Борислав Игнатов).

Фигура 1. Рекламен плакат на кандидата на ГЕРБ,
Йорданка Фандъкова
Друг проблем е, че и в двата си варианта заглавието не кореспондира с визуалния
материал, който се използва в кампанията, като в най-голяма степен това важи за
плакатите. На тях Фандъкова е снимана в статична поза (не се оправдава очакването за
работа). Това заглавие понякога дори не присъства в част от рекламните материали
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(включително на официалния сайт и фейсбук-страница на кандидата), което също
способства то да остане „в сянка”.
Акценти в предизборната програма на кандидата
Предизборната програма на Фандъкова е ясно разписана, с няколко открояващи се
цели („Подредена София”, „Чиста и зелена София”), под които са разписани конкретни
мерки за постигането на тези цели (като например, възстановяване на паркове и
създаване на нови, изграждане на общинска система за измерването на въздуха и пр.),
допълнително има позоваване на изпълнени цели от предишния мандат, като тук явно
стремежът е програмата да съответства на основното рекламно заглавие за свършена
работа. Недостатъците на тази програма е, че тя е написана безлично (отново личността
на кандидата остава на заден план) и „неактивно” – в програмата почти няма глаголи,
което не кореспондира с идеята за активност (работене).
Основният извод тук е че кампанията се опитва да представи кандидата като
работещ, работоспособен и близък до хората лидер, но посланията трудно биха
постигнали целта си, предвид че са представени по начин, който говори за обратното.
Послания на Мая Манолова
Рекламно заглавие на кампанията на кандидата
Рекламното заглавие на другия участник в балотажа за София е „Действаме”. То се
среща в допълнителни вариации в различни рекламни клипове/рекламни материали на
кандидата: „Действаме за София – културна!”, „Действаме за по-грижовна към децата
София!” като по този начин се представят и някои основни акценти от програмата на
кандидата. Рекламното заглавие е кратко и ясно, то представя кандидата като действена,
активна личност, но също и работеща в екип (използвана е форма „ние”). Въпреки че е
подкрепена от втората политическа сила БСП, Мая Манолова беше издигната като
независим кандидат, поради което и в случая се вижда обратния ефект на този, който го
има при Фандъкова: не „скриване” в мотото на партията, а демонстрация, че зад
кандидата стои екипът на „ние”. В допълнение на това, рекламните послания на
Манолова завършват често на „Аз отговарям”, което я представя не просто като лидер,
който работи в екип, но и който носи лична отговорност за екипа. Това се подсилва от
друг акцент в някои от нейните рекламни материали (най-вече по времето на балотажа):
„Вие ме познавате”. По този начин се легитимира истинността на тези послания – че
кандидатът вече е дал доказателства за това, че може да изпълнява предложените от него
цели.

Фигура 2. Рекламен плакат на независимия кандидат
Мая Манолова
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Като недостатък тук може да се изтъкне отново „статичността на визуалния
материал (особено на снимките), което не кореспондира с „действеността” на
посланието.
Акценти в предизборната програма на кандидата
Програмата на Манолова също е описана стегнато и ясно, с открояващи се основни
цели и свързани с тях конкретни мерки за постигането на тези цели (засилване на
културните прояви в града, грижи за чистотата, грижи за децата). За разлика от
програмата на Фандъкова, основните акценти са представени чрез действието за тях,
(което кореспондира с рекламното заглавие на кампанията).
Основният извод тук е, че рекламната кампания представя кандидата като
действащ, енергичен лидер, който работи в екип, носи лична отговорност и вече е
доказал качествата си. Силното въздействие на вербалните послания обаче не е
подкрепено в достатъчна степен от визуалния материал.
Послания на Борислав Игнатов
Рекламно заглавие на кампанията на кандидата
Рекламното заглавие на този кандидат е „Архитектът на промяната”. Това е
препратка към професията на кандидата от една страна, а от друга – към възлов за София
проблем – строителството и презастрояването. Посланието е за компетентен лидер,
притежаващ експертни познания, чрез които той ще е успешен. От друга страна обаче,
втората част на заглавието е твърде абстрактна: въпреки промяната отпраща към ново
лице, което има шанс да замени „изхабените” вече стари, промяната не е задължително
да има единствено положителни измерения, а в случая не е посочено към каква цел
изобщо ще води тази промяна, което създава усещане за неопределеност.

Фигура 3. Рекламен плакат на кандидата на Демократична България,
Борислав Игнатов
При Игнатов има подобен проблем, който съществува и при Фандъкова: макар и по
различен начин, неговото лично послание се губи в това на партията/формацията му.
Основна причина за това е, че заглавието не винаги присъства в поднесените рекламни
материали, за разлика от горните две кандидатки Игнатов няма и обособен собствен
канал за връзка в интернет: нито официална уеб-страница, нито официална фейсбук –
страница (за канал се ползва личният профил на Игнатов), а това е каналът за връзка, в
който най-активно се позиционира „Демократична България”, поради което акцентът
отново остава върху партията, а не върху личността.
Акценти в предизборната програма на кандидата
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Тук е основната слабост на представянето на Игнатов: неговата лична програма не
е обособена отделно от програмата на партията/формацията, освен това самата партийна
програма е представена на официалния сайт единствено в пълния си вариант, без
обособени акценти, освен това е прекалено дълга. Независимо че програмата предлага
интересни мерки за електронното управление на София например, те се губят в твърде
дългия текст.
Основният извод тук е, че има опит за представяне на кандидата като
компетентен лидер, но посланията са слаби и се губят в общото представяне на
партията, стояща зад него.
Послания на Ангел Джамбазки
Рекламно заглавие на кампанията на кандидата
Рекламното заглавие на Джамбазки е „С нас идва ред”. Тук има същия проблем,
който се среща и при Фандъкова и при Игнатов – че това е послание на партията, а не
отделно на кандидата. Въпреки че „ние” също насочва към кооперативност, за разлика
от посланията на Манолова, тук липсва допълнителният баланс на това, което
кандидатът представя лично за себе си.
Акценти в предизборната програма на кандидата
В основния рекламен клип на кампанията „С нас идва ред” е разгърнато на две
части: „работим” и „браним”, които представляват и основните акценти в предизборната
програма на кандидата. „Работим” е последвано от предложения за конкретни мерки, а
„браним” е разгърнато в полза на налагане на сигурност и ред. В този смисъл акцентите
следват и доразвиват рекламното заглавие.

Фигура 4. Рекламен плакат на кандидата на ВМРО,
Ангел Джамбазки
При Джамбазки обаче има директно противопоставяне на визуалния материал с
вербалните послания, което е забележимо най-вече при плакатите: макар че това е един
от кандидатите, който не е сниман в „официозна” поза, разположението на ръцете му е
че все едно че „стреля” срещу потенциалните си избиратели, което противоречи
директно на посланието „браним”.
Основният извод тук е, че има опит за представяне на действащ, енергичен и
работещ лидер тип закрилник, но от една страна има противоречие с визуалните
материали, представящи кандидата, а от друга – личните послания се губят на фона
на партийните такива.
Послания на Волен Сидеров
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Рекламно заглавие на кампанията на кандидата
Рекламното заглавие на Волен Сидеров е „Волен казва”. В рекламните материали
(основно листовки и клипове) то се среща придружено от акценти на предизборната
програма. Единствено при Волен след рекламното послание не следват целите, а
конкретните мерки, върху които набляга кандидатът (например „Край на гей-парадите”).
В този смисъл това е най-насоченото и ясно заглавие, но като концепция е изключително
ултимативно и в този смисъл, дори агресивно. Интересното при Волен Сидеров е, че той
води паралелна кампания и за общински съветник, но и в двата случая излиза с
идентични послания, което допълнително акцентира именно върху конкретната личност,
(а не върху партията, чийто лидер е той).

Фигура 5. Рекламен плакат на кандидата на Атака,
Волен Сидеров
Акценти в предизборната програма на кандидата
Въпреки че рекламното заглавие е „казва”, при този кандидат акцентите в
програмата са представени само и единствено от конкретни мерки. Друг въпрос е
доколко тези конкретни мерки, (като например „края на паяка, който ви вдига колите”),
са припознати като решения на важни проблеми от следовниците му, (подобна
постановка предполага, че повечето от тях би трябвало да шофират активно из града, за
да се вълнуват от проблема с паяците). Друг проблем е внушението на тези послания: че
мерките ще бъдат осъществени в момента, в който бъдат изречени от кандидата. Това не
предполага толкова поведение на лидер, т.е. водач, а на властелин, който осъществява
мерките чрез изричането им (по-скоро следва да се направи асоциация с император или
хан).
Основният извод тук е че въпреки ясната, конкретна насоченост на посланията,
които би трябвало да представят енергичен и ефективен лидер, елементът на
всевластност, от една страна, и агресивността на посланието, от друга, създават
усещане за нарцистичен и обърнат към себе си, а не към избирателите си водач.
Послания на Борис Бонев
Рекламно заглавие на кампанията на кандидата
Рекламното заглавие на този кандидат е „План за София”. Макар и кратко,
посланието е твърде неясно и абстрактно (същият проблем, който има и при Игнатов).
Бонев, също както и Сидеров, прави паралелна кампания за общински съветник,
акцентите на програмата са насочени именно натам. Независимо че Бонев се явява като
независим кандидат, в това заглавие няма личностни послания, те са засегнати в някои
допълнителни рекламни текстове като хаштага #БорисезаСофия, който представлява
игра на думи с името на кандидата.
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Фигура 6. Рекламно изображение на независимия кандидат
Борис Бонев
Акценти в предизборната програма на кандидата
Акцентите в програмата на Бонев са свързани с ясни и конкретни мерки, свързани
с четири основни приоритета (бърз транспорт, уредени квартали, подреден град с чист
въздух и пр.), но отново те се припокриват изцяло с кампанията за общински съветници,
в която Бонев участва заедно с друг член на организацията си.
Основният извод е, че кампанията на Бонев е разфокусирана и въпреки някои
интересни хрумвания, е насочена най-вече не към кандидата като лидер (кмет), а
кандидата като част от група, кандидатстваща за общинския съвет .
Заключение
От направения по-горе анализ на съдържанието на рекламните послания на найпопулярните кандидати за кмет в София следва изводът, че с едно изключение, повечето
кампании не акцентират върху лидерските качества на кандидатите за кмет. Нещо
повече, част от тях дори не акцентират като минимум върху личността на кандидата,
което би следвало да е основополагащо за позиционирането му като лидер, независимо
от какъв тип. При част от кандидатите неубедителността на посланията се засилва от
разминаването между визуалния материал и вербалните послания. С едно изключение,
при партийните кандидати и парадоксално при един от независимите на преден план в
кампанията излиза организацията/партията, което още повече отдалечава предизборните
послания от идеята за лидерството.
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ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ И КОМУНИКАЦИЯ ВЪВ ВОЕННАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ
Д-р Валя Миткова Симеонова, Министерство на отбраната
LEADERSHIP STYLES AND COMMUNICATION IN MILITARY
ORGANIZATION
Valya Mitkova Simeonova, PhD, Ministry of Defense
Резюме: В доклада са дадени определения на понятията лидер и лидерство. Лидери има във
всяка област на целенасочената човешка дейност. Той управлява себе си и останалите. Същността
на лидерството се свежда до генериране на идея, вдъхновение на хората и даване на импулс за
нейната реализация. Описани са някои съществуващи лидерски и комуникационни стилове в
организацията.
Ключови думи: военна организация, комуникация, лидер, лидерство, стилове
Abstract: The report defines leadership and leadership. There are leaders in every area of
purposeful human activity. He rules himself and others. The essence of leadership is to generate an idea,
inspire people, and give impetus to its realization. Some existing leadership and communication styles in the
organization are described.
Keywords: military organization, communication, leader, leadership, styles

Лидери и лидерство
Лидери има във всяка област на целенасочената човешка дейност. В представата на
научната общност, това е човек, който управлява себе си и останалите. Най-общо казано
лидерът е човек, който: пробужда съзнанието на хората; показва печелившите
направления на дейностите; постига високи резултати; дава пример как да се действа;
извлича полза за себе си и за хората около себе си.
Лидерството е особен случай на междуличностно влияние, благодарение на което
човек или група хора правят това, което иска лидерът от тях. (Шермерон, 2006: 287)
На база съществуващите различни определения за лидерството може да се обобщи,
че лидерството е:
- Водещо положение (статут) на отделна личност или група, обусловено от поефективни дейности и резултати;
- Оказване на влияние върху хората чрез осигуряване на смисъл, цел, насоки,
мотивация, действия за изпълнение на мисия и усъвършенстване на организацията;
- Средство, с което ръководителите влияят на хората, заставяйки ги да се държат
по определен начин.
Същността на лидерството се свежда до генериране на идея, вдъхновение на хората
и даване на импулс за нейната реализация.
ЛИДЕРСТВО =ИДЕЯ+ВДЪХНОВЕНИЕ+ИМПУЛС
Идеята е положителна картина на това, в което би трябвало да се превърне
организацията, както и на пътя, по който тя трябва да се преобрази. Създавайки идеята,
която трябва да се споделя и от другите, добрият лидер винаги е жаден за новаторски
идеи, които да са подходящи на първоначално замислената стратегия и е достатъчно
умен, за да забелязва подходящите.
Вдъхновението на личностите от организацията е именно това, което тласка хората
към действие. Лидерът използва умението си да общува свободно, да вълнува хората и
до им помага да видят как те самите могат да извлекат полза както от извървяването на
пътя, ката и от постигането на целта.
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Импулсът в организационните проекти и инициативи е това, което движи
организацията към крайната цел.
Лидерството е творческа дейност. Всеки, който лично се заеме със своя екип, за да
създаде идея, вдъхновение и импулс почти сигурно ще бъде гледан като ръководител.
Някои лични качества като харизмата могат да помогнат при ръководенето, но
ръководството съвсем не се основава само на това. Техниките на ръководството, които
могат да бъдат усвоени, са много по-важни.
Двигатели на лидерството (Tichi, 1997: 208) са самообучението и обучението през
целия жизнен цикъл на организацията. В успешните организации, които имат
дългосрочен, устойчив успех, лидерите във висшите ешелони на управлението отделят
особено внимание на формиране на лидери на всички нива в организацията. Т.е.
ефективният лидер има не само качества и умения, а умее да подготвя квалифицирани
последователи и наследници на работата. Ефективните лидери имат "предаваща се
гледна точка" - ясно структурирана система от идеи, знания и ценности, които се
формулират от лидер по начин, който не затруднява възприемането им от
последователите.
Лидерството винаги включва инициативност и търсене на промени. Днес нищо не
е постоянно и никой ръководител не може да ръководи организация, ако не би могъл да
я развива. Добрите ръководители приемат и окуражават инициативността и творчеството
на хората, което повдига нивото на организацията.
Успешният лидер трябва да притежава прозорливост по отношение на
историческия момент, в който му се налага да действа. Успява онзи, който може да
хармонизира своите дейности със своето време. Разбирайки уникалността на момента,
лидерът е в състояние да управлява по-ефективно. Според Макиавели методите, които
имат ефект при дадени обстоятелства, могат да имат катастрофални последици при
други. Различните проблеми и различното им съдържание изискват и различен подход.
Военният лидер е задължен да поддържа строга дисциплина, без да обезличава
индивидуалността на воина. Особено остро се обявява срещу грубостта и унижаването
на човешкото достойнство. В началото на 90-те години на миналия век на военното
лидерство започва да се гледа като на процес на повлияване на другите, за да изпълнят
задачите, като им се дава цел, посока и мотивация. Целта установява приоритети,
обяснява важността и фокусира върху задачата.
Посоката дава на военнослужещите ориентация как да бъдат изпълнени задачите
на основите на приоритетите, поставени от лидера. Мотивацията ги подтиква да бъдат
инициативни, когато виждат нужда от действие. Тези промени в схващанията са
свързани с разбирането, че армията трябва да се промени, като се превърне в обучаваща
себе си и другите организация, което да съответства на промените в схващанията за
водене на бойни действия и новите заплахи за сигурността като тероризма.
Голяма популярност придобива разделянето на нивата на военното лидерство на
три – пряко /младше/, организационно /старше/ и стратегическо.
1.
Прякото военно лидерство е свързано с директното изпълнение на
конкретните задачи. В българската армия най-ниското равнище включва: командир на
отделение, на взвод, на рота и командир на батальон. Прякото лидерство се упражнява
чрез лично влияние върху подчинените, фокусира се върху задачите и постигане на
целите, въвеждане на процедури и диагностично решаване на проблеми.
2.
Организационното военно лидерство обхваща средните нива на
управление в армията. За българската армия това са: полк, бригада, дивизия.
Организационните лидери влияят индиректно чрез повече нива на подчинение на
преките лидери. Техните отговорности са съсредоточени върху непряко улесняване на
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изпълнението на задачите чрез решения, процедури, разпределение на ресурсите и
намаляване на несигурността.
3.
Стратегическото военно лидерство формира организационната култура,
разпределя ресурсите, дава стратегическата визия и подготвя подчинените си
формирования и армията като цяло за нейните бъдещи задачи. Отговорността на
стратегическите лидери е да интегрират организациите си в дългосрочна перспектива с
външната среда. (Вебер, 1992) Поради динамичната и бързо променяща се среда
командирът трябва да бъде не само специалист в областта си, а и личност с високи
организаторски способности. Неговият образ може да се представи като единство на
специалист, командир и лидер.
Лидери, лидерски стилове и комуникация
Лидерът е активен, общителен и подчертано заинтересован от осъществяването на
груповите цели и интереси. Никога не остава равнодушен към общите проблеми и
открито демонстрира усилията си за тяхното решаване. Винаги е активна страна в
общуването и винаги предлага идеи. Но също така умее да изслушва и никога не
пренебрегва идеите и предложенията на колегите си във връзка с решаването на всеки
конкретен проблем. Лидерът се грижи всеки член на екипа да вземе пълноценно участие
както в обсъждането на задачите, така и в действията по тяхното решаване.
Един от основните движещи механизми на организацията е комуникацията. Тя е
един свързващ процес, защото нито една дейност не може да се осъществява без обмен
на информация и е средство, чрез което се получава обратна връзка, необходима за
вземане на решения. Комуникацията е факторът, който допринася за увеличаване
стойността на организацията.
Комуникацията показва начина, по който индивидите могат да съществуват заедно,
без да правят компромиси със своя суверенитет (Питърс, 2005:85).
Според С. Алексиева растящата роля на комуникацията е от първостепенно
значение при изграждане на професионална среда за развитие, при изграждане на
корпоративната отговорност, при защита на конкурентноспособността на бизнеса.
Комуникацията е тази, която създава условията и средата, за да може отделните
човешки индивиди и групите от индивиди да разменят информация, признание и
сигурност (Палашев, 2007:41).
Чрез комуникацията се модифицира поведение, осъществяват се промени,
реализират се цели. Съвременното управление не е възможно без комуникации. От една
страна то се опира на съществуващите сложни форми на комуникация, а от друга страна
изгражда такива форми, които улесняват не само съвместната дейност, но и самото
управление. Изследвания показват, че около 70% от работното време хората изразходват
в комуникация - четене, писане, говорене, слушане.
В организацията управлението се осъществява чрез хората. Един от най-важните
инструменти за управление, с което мениджърите разполагат е информацията. Чрез
използването й мениджърите организират, ръководят, мотивират и контролират
подчинените си. Информацията е външно проявление на комуникацията, неин резултат.
Целите на комуникацията са: а/. осигуряване на ефективен обмен на информация
между субекта и обекта на управление за постигане на общите цели; б/. усъвършенстване
на междуличностните отношения в процеса на обмен на информация; в/. изграждане на
комуникационни канали за обмен на информация между отделите и сътрудниците и
координиране на техните задачи и действия; г/. рационализиране на информационните
потоци.
Според Давидков общуването е фактор на добрата организираност. Чрез него се
постига висока степен на координираност на индивидуалните и групови действия, така
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че съвкупният ефект да бъде по-голям (Давидков, 2005:115-120). Панайотов пише, че
комуникативността се свързва не само с точното възприемане и предаване на
информация, но и с умението да се поддържат контакти на различни нива, които
подпомагат ефективността на взаимодействието. Влошеното общуване често води до
хаос в организацията, особено ако по основните комуникационни канали има
разминаване в посланията (Панайотов, 2018:159). Според Тоцева основните фактори за
постигане на комуникационните цели са: значимост на комуникационната цел, социален
ефект от постигането на комуникационната цел, времето, мястото и пространството и
другите условия за протичане на комуникативното действие, каналите на комуникация
(Тоцева, 2015:14-15).
Добрите лидери обикновено прекарват поне 80% от времето си в разговори с
хората. За да могат да сторят това, те трябва изключително добре да организират и да
делегират работата си – а не да позволяват административната работа да погълне
времето, което биха искали да отделят за дискусии лице в лице със служителите.
Комуникационните компетенции са съществени за лидерството (Barge, 1989: 20).
Лидерството може да се прояви в различни ситуации и да е следствие на разнообразни
обстоятелства. Лидери има на работното място, в обществения живот. Всеки лидер
притежава разнообразен набор от знания и умения, но при повечето от тях неизменно
присъства умението да комуникират успешно. Ефективната комуникация позволява на
лидерите да ръководят по ефективен начин (Barret, 2006:385-390). Благодарение на
комуникацията ръководителите успяват да споделят своята гледна точка, да поставят
задачите, да мотивират и подкрепят. Добрата комуникация помага да по-добро разбиране
между членовете на екипа. Мениджърите са наясно, че не могат да управляват, ако
сътрудниците не разбират правилно техните послания, задачи или препоръки. Всички
въпроси, засягащи екипа трябва да бъдат обсъждани, да се получава обратна връзка и да
се отделя време за изясняване на очакванията.
Комуникацията, присъща за лидерите, се определя като вдъхновяваща и
подкрепяща, тя е комплексен процес, който започва с разработването на
комуникационната стратегия, включва прецизна писмена комуникация и ефективна
речева характеристика. Същинската комуникация се отнася до умения за писане и устно
артикулиране на задачи и очаквания. Търпеливо изслушване, управление на екипни
срещи, обучения и менторство са умения, които описват управленската комуникация.
Корпоративната комуникация налага взаимодействие с външната среда, включва
управление на взаимоотношенията между колегите, комуникация по време на кризи и
конфликти, както и при организационна промяна, изграждане на публичен образ.
За да се осъществи успешна комуникация, трябва да се отчитат и бариерите, които
затрудняват комуникационния процес. Паунов посочва три вида бариери в
комуникацията: личностни, физически и семантични (Паунов, 1998: 202). Личностните
се отнасят до расовите, половите, образователните, културните и социалноикономическите различия между хората. Физическите бариери се отнасят до околния
шум, както и всичко от заобикалящата среда, което пречи на пълноценното възприемане
на комуникацията (неподредено бюро, лош звук или картина на техниката и др.)
Семантичните бариери се отнасят до факта, че всяка комуникация може да се разглежда
като опериране със символи, думи, образи, действия. Тези бариери са особено силни при
невербалната комуникация.
Стилът на лидерство представлява съвкупност от прийоми и методи, прилагани от
лидера в процеса на взаимодействието му с членовете на групата. Левин се спира на три
пита лидерски стил:
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- Авторитарен - индивидът съсредоточава цялата власт и основните ръководни
функции в свои ръце. Той взима самостоятелно своите решения и не допуска оспорване
от групата. Разделя строго ролите между членовете, което им дава подчинена позиция.
- Демократичен - колективен и колегиален стил, при който лидерът управлява
съвместно с членовете на групата.
- Либерален - никой няма власт над никого. Общи решения се вземат трудно,
защото за приемането им е необходимо абсолютно мнозинство. Тук се защитава
творческия индивидуализам на личността.
Класификация на стиловете на лидерство на Курт Левин, която разграничава три
стила - авторитарен, демократичен и либерален, се пренася и при описанието на
стиловете на комуникация. Трите лидерски стила се операционализират на основата на
сравнението им по три основни показателя: власт и отговорност; разпределение на
задачите и осъществяване на комуникационния процес (Стоицова, 1998). Приема се, че
стилът на комуникация отразява характера на отношенията между началници и
подчинени. Демократичният стил е свързан с приложение на личностния подход и
отчитане на индивидуалните потребности на подчинените и недопускане на отрицателни
нагласи. При либералния стил доминират свободните и нерегламентирани отношения,
скъсяване на дистанцията.
Един от основните белези, на основата на който се разграничават тези три стила на
комуникация и съответно на управление, е контролът в процеса на взаимодействие.
Контролът е пряко свързан с властта и регламентацията на взаимоотношенията между
ръководители и подчинени. Ръководителите с авторитарен стил на лидерство в
комуникацията се придържат стриктно към правилата на поведение. Те строго
контролират ситуацията и не допускат отклонения от плана. Строгият контрол
обикновено се поддържа заради опасението на ръководителите да не загубят авторитета
си и водещата роля.
За демократичния тип ръководител контролът също е важен компонент, но
средствата за контрол, които той използва са различни в сравнение с авторитарния.
Контролът във взаимодействието се осъществява чрез механизма на сътрудничество с
подчинените. Те се въвличат в съвместна дейност, при която разработват и утвърждават
правилата на отношенията и следят за тяхното спазване. Ръководителят запазва
ръководната си роля в процеса на комуникация, но скъсява в разумни граници
дистанцията с подчинените, така че те да се чувстват свободни да предлагат идеи, да
обсъждат спонтанно възникнали въпроси. Контролът се реализира чрез осъзнаване на
взаимната отговорност на ръководители и подчинени за качеството на изпълнените
задачи и чрез постепенно формиране на механизми на саморегулация на поведението.
Демократичният стил води до интензивна двупосочна комуникация между
ръководството и подчинените и между самите подчинени, при което се стимулира
активността на участието. Ръководителят с демократичен стил на комуникация създава
топли, сърдечни отношения, неговите жестове са отворени, гласът предразполагащ,
изразът на лицето оживен. Демократичният тип ръководител комуникира с лекота, тъй
като умее да отчита особеностите на ситуацията и да избира гъвкави подходи за
справяне. Той постига не само добри резултати в работата, но успява да сплоти колектива
и да му създаде чувство за принадлежност.
При либералния стил на управление ръководителят отхвърля от себе си
отговорността за всичко. За да бъде добре приет от подчинените и да изгради с тях
безконфликтни отношения, той скъсява максимално дистанцията, няма ясно поставени
изисквания и при това положение подчинените стават доминиращи в процеса на
комуникация. Отказът от контрол върху процеса нерядко създава твърде изменчиви
стандарти в комуникацията. Комуникацията произтичаща от този стил, се характеризира
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с най-ниска степен на удовлетвореност и най-ниско качество на резултатите от
съвместната дейност.
От някои изследвания се разбира, че могат да бъдат посочени три лидерски стила,
които имат влияние върху поведението на подчинените: либерален, транзакционен и
трансформиращ. Либералният стил по принцип се приема за неефективен в
организационната среда. Неговото прилагане, особено във военната организация, е
силно ограничено.
Транзакционният стил се изразява във взаимен обмен и постигане на съгласие
между лидерите и техните подчинени, при които значение имат възнагражденията,
санкциите и позицията на власт. Този стил се основава върху даваните възнаграждения,
чрез които се стимулира изпълнението на заповедите и нарежданията. И двете страни в
социалното взаимодействие имат очаквания, които, ако бъдат реализирани, осигуряват
приемане на авторитета на лидера и съответно високо изпълнение от страна на
подчинените.
Трансформиращото лидерство възниква тогава, когато лидерите създават
възможност да се осмислят и приемат целите и мисията на организацията и вдъхновяват
другите да погледнат отвъд собствените си интереси в полза на организацията като цяло.
Лидерите от този тип постигат високи резултати по различни начини - могат да се
възприемат като харизматични личности от своите подчинени и така да ги мотивират и
вдъхновяват, могат да задоволяват емоционалните им потребности и не на последно
място, могат интелектуално да ги стимулират.
Транзакционният и трансформиращият лидерски стил взаимно се допълват, тъй
като ефективното лидерство се основава както на властовата позиция в йерархията и на
произтичащото от нея използване на възнагражденията и на санкциите, така и на личните
и професионални качества, на авторитета и обаянието на лидерите.
В заключение може да се каже, че лидерът обединява последователи и решава
проблеми, води към съзидание и е пряко обвързан с организационното развитие. Успехът
на ръководенето зависи от социалния диалог и неговото качество. Ефективният стил на
комуникация е този, при който е налице адекватност на стила спрямо изискванията на
комуникативната ситуация, реализиране на целите на комуникацията, пълноценен
информационен обмен, удовлетвореност на участниците от съвместната дейност. С
усъвършенстване на комуникационните умения се постига по-висока лична и кариерна
ефективност.
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ВЛИЯНИЕ НА УЧЕЩАТА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪРХУ
УСПЕШНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ПРОМЯНА
Д-р Момчил Станишев, Постдокторант-изследовател,
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
INFLUENCE OF THE LEARNING ORGANIZATION ON THE
SUCCESS OF ORGANIZATIONAL CHANGE
Dr. Momchil Stanishev, Postdoctoral Researcher,
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Резюме: Значението на “учещата организация” за организационната структура е значително,
заради ролята й на гръбнак на всяка организация. Систематизацията на основните характеристики
и принципи на учещата организация я разкрива като идеален модел на организационна среда, която
насърчава и подкрепя ученето. В този смисъл учещата организация е висока и привлекателна цел
за компании, които се стремят да развиват човешките си ресурси.
Всяка една организация се изправя пред проблеми, които могат да се отстранят само чрез
определена организационна промяна. Всъщност най-добрият вариант е всяка организация
постоянно да търпи промяна, така тя си осигурява едно динамично развитие, висока
конкурентоспособност, насърчаване на персонала към креативно мислене, систематизиране на
организационен стил и норми насочени към иновации, изгражда едни навици на конкурентност
измежду самите индивиди в нея, като постига по-добра ангажираност и знание на служителите.
В настоящата статия са взети под внимание отговорите на 223 респонденти от две компании
в продължаващ процес на организационна промяна и преструктуриране, които взеха участие в
проучването за влиянието на учещата се организация върху успешността на организационната
промяна.
Ключови думи: учеща организация, организационна промяна, организационна структура,
лидерство
Abstract: The importance of the “learning organization” for the organizational structure is
significant because of its role as the backbone of each organization. The systematization of the basic
characteristics and principles of the learning organization reveals it as an ideal model of organizational
environment that promotes and supports learning. In this sense, the learning organization is a high and
attractive target for companies seeking to develop their human resources.
Each organization faces problems that can only be resolved through a specific organizational change.
In fact, the best option is for every organization to constantly change, so it provides itself with a dynamic
development, high competitiveness, encouraging the staff to think creatively, systematizing organizational
style and norms aimed at innovation, building competitive habits among the individuals, by improving
employee engagement and knowledge.
This article takes into account the responses of 223 respondents from two companies in the ongoing
process of organizational change and restructuring who participated in the study on the impact of the
learning organization on the success of organizational change.
Keywords: learning organization, organizational change, organizational structure, leadership

Същност и принципи на учещата се организация
През последните години, теоретиците на организацията разшириха модела на
отворената система, като добавиха "мозък" към "живото тяло". Организациите имат
човешки когнитивни функции, като например способността да възприемат и
интерпретират, да решават проблеми и да се учат от опита (Kreitner & Kinicki, 2007).
Питър Сендж, професор в MIT, популяризира понятието учеща се организация в своята
най-продавана книга "Петата дисциплина". Той описва учещата се организация като
„група от хора, които работят заедно за да увеличат колективно способностите си да
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създават резултати, от които наистина се интересуват“ (Senge, 1990). Учеща се
организация е тази, която проактивно създава, придобива и трансферира знания и
променя поведението си въз основа на нови знания и прозрения.
Учещите се организации активно се опитват да внедрят своите организации с нови
идеи и информация. Те правят това чрез непрекъснато сканиране на външната си среда,
наемане на нови таланти и експертни познания при необходимост, и чрез отделяне на
значителни ресурси за обучение и развитие на служителите си. След това новите знания
трябва да се прехвърлят из цялата организация. Учещите организации се стремят да
намалят структурните, процесните и междуличностните бариери пред обмена на
информация, идеи и знания сред членовете на организацията. И накрая, поведението
трябва да се промени в резултат на новите знания. Учещите организации са ориентирани
към резултатите. Те насърчават среда, в която служителите се насърчават да използват
нови поведения и оперативни процеси за постигане на корпоративните цели.
В съвременната теория за развитие на човешките ресурси се отделя специално
внимание на параметрите на организационната среда, в която се осъществява ученето и
която се оказва фактор за неговата ефективност. По този повод Харисън подчертава, че
“не можеш да принудиш хората насила да учат, но можеш да работиш с тях по такъв
начин, който ги насърчава и им помага да учат” (Harrison, 2002). Насърчаването на
ученето в организацията се базира на изграждане на подходяща среда, която насърчава
хората да учат, вкл. и чрез предоставянето на ресурси за учене. (Armstrong, 2006).
Усилията се насочват към „създаване на подходящ организационен климат, който
подкрепя ефективното учене. Тези дейности формират част от един интегриран подход
за създаване на конкурентно предимство чрез хората в организацията” (Sloman, 2003).
Основните средства за създаване на подходяща организационна среда, насърчаваща
ученето, се базират на научни концепции, които през последните години станаха особено
популярни – „организационно учене”, „управление на знанието”, „учеща организация”.
Трите концепции са доста близки по своя смисъл, но всяка от тях е полезна със своя
специфичен акцент. Така например, концепцията за “организационното учене” се
концентрира върху процеса на създаване на специфично за организацията знание, което
има потенциал да влияе върху поведението и представянето на хората в организацията.
Концепцията за „управление на знанието” акцентира върху възможността (и
необходимостта) от насочване на потоците от знание с цел да се улесни ученето в
организацията. От своя страна концепцията за „учещата организация” обхваща
параметрите на идеалната организационна среда, която насърчава и улеснява ученето в
организацията. През 1990 г. Сендж посочва, че в „учещата организация” „...хората
непрекъснато увеличават своя капацитет да постигат желаните от тях резултати,
насърчават се нови модели на мислене, осигурява се простор за колективните намерения
и хората непрекъснато се учат как да учат” (Senge, 1990, p.1).
Характеристики на учещата се организация
С цел да очертае специфичните особености на учещата организация, (Hitt, 1995,
p.18) прави съпоставка между нея и традиционната организация по отношение на
няколко основни елемента (Вж. таблица 1) .

Елементи
Споделени ценности

Таблица 1. Сравнителни характеристики на
традиционната организация и учещата организация
Традиционна организация
Учеща организация
Ефективност
Съвършенство
Ефикасност
Организационно
обновяване
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Управленски стил

Контрол

Стратегия/план за
действие

Подход отгоре надолу

Структура

Йерархия

Отличителни умения на
персонала
Система за измерване

Учене за адаптиране към
работата
Финансови измерители

Работни групи

Работни групи
Граници между структурните
звена

Насочване
Подкрепа
Взема се предвид
мнението на широк кръг
сътрудници
Плоска структура
Динамични социални
мрежи
Учене за генериране на
знание
Финансови и
нефинансови
измерители
Работни групи между
отделните структурни
звена

Въпросник за учещата се организация
Въпросникът за учещата се организация, включва четири въпросника. Първият от
тях включва твърдения, които застъпват концепциите на учещата се организация, която
е в основата на промените и опростяването на структурата, както вече беше споменато.
Тук коефициентът за вътрешна консистентност α на Кронбах също е висок - 0.90.
Вторият въпросник е от пет твърдения, адаптирани от въпросника на Sylvester
(2003) за учещата се организация. Този въпросник за оценка на наличието на ключови
характеристики на учеща се организация в среда за първична грижа има четири основни
характеристики, които са идентифицирани от литературата: организационно учене;
отношение към промяната; овластяване и ценности и вярвания. Коефициентът за
вътрешна консистентност α на Кронбах е висок - 0.89.
Моделът и инструментът, адаптиран в следващите твърдения е описан във
въпросника DLOQ за характеристиките на учещата се организация на Marsick и Watkins
(2003). Той измерва важни промени в организацията, климата, културата, системите и
структурите, които влияят върху това дали индивидите учат. Тези твърдения се
основават на идеята, че трябва да се прояви промяна на всяко ниво на учене - от
индивидуално към групово, от организационно до ниво на заобикалящата среда - и че
тези промени трябва да станат нови практики и рутина, които позволяват и подкрепят
способността за използване на ученето за подобряване на ефективността. Коефициентът
за вътрешна консистентност α на Кронбах е отличен - 0.93.
Последният от въпросниците за учещата се организация е адаптиран от GarciaMorales et al.(2007), като тук коефициентът за вътрешна консистентност α на Кронбах е
висок - 0.88.
Въпросникът за учещата се организация е обработен с факторен анализ за
излъчването на скрити подскали на учещата се организация. Оценката за валидност на
факторния анализ Kaiser-Meyer-Olkin = 0,932, свидетелства за много висока степен на
пригодност на данните за подобна обработка. Chi-Square = 5857.108 и Sig. = 0,000.
I фактор “стимулиране на инициативността” съдържа 12 айтъма, които
индикират мненията, идеите и предложенията, които се дават в организацията. Така
например в този фактор се съдържат айтъми, които отразяват дали ръководството
подкрепя индивидуалните инициативи в организацията, дали ръководството насърчава
новите идеи и подходи, дали целенасочено се търси мнението на хората, дали
служителите са насърчавани да показват инициатива в работата си, дали организацията
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възприема нови идеи от своя персонал, дали насърчаването да се споделят идеи за
подобрение на начина, по който работи организацията се промотира в организацията.
II фактор “овластяване и придобиване на нови знания” съдържа 7 айтъма,
които дават представа дали членовете на организацията са придобили нови знания и
умения, дали лидерите овластяват служителите да допринасят за постигане на визията
на компанията, дали в организацията лидерите действат като ментори и дават указания
и насоки на служителите, дали ръководителите постоянно търсят възможности за
усъвършенстване и учене.
III фактор “създаване на доверие между служителите” съдържа 5 айтъма, които
отразяват дали има среда на доверие в организацията и дали хората се подпомагат един
друг, за да научават нови знания, както и дали в организацията хората виждат
проблемите в тяхната работа като възможност за научаване на нещо ново. Също така
факторът демонстрира дали в организацията хората полагат усилия да изградят доверие
помежду си, дали екипите са уверени, че компанията ще се съобрази с техните препоръки
и дали екипите имат свободата да адаптират целите си, когато е необходимо.
IV фактор “визия за бъдещето” съдържа 3 айтъма, които показват до колко
организацията предразполага хората да допринасят за визията й, дали организацията
подкрепя служителите да предприемат премерени рискове и дали в организацията се
насърчава хората да мислят в глобална перспектива.
V фактор “организационна подкрепа” съдържа 3 айтъма, които демонстрират
доколко организацията помага на служителите да постигнат баланс между работата и
личния живот, като оценява дали организацията се стреми да дава помощ и информация
при решаването на проблемите и дали лидерите подкрепят повишаването на
квалификацията и участието в обучения.
VI фактор “комуникация” също съдържа 3 айтъма, които показват дали в
организацията има редовна комуникация между ръководители и служители и доколко
организацията създава възможност на хората да си набавят необходимата информация
бързо и лесно.
В допълнение към анализа на айтъмите, оценяващи учещата се организация е
изчислен α на Кронбах, която показва висока стойност – 0,893. Т. е. заедно подскалите
мерят една величина, която теоретичната валидизация отнася към категорията „учеща се
организация”.
Описание на извадката
Компания А е устойчиво развиващо се предприятие, структуроопределящо за
българската икономика в сектор минна индустрия, разрастващо се в различни стопански
сектори, с доказан авторитет в средите на бизнеса. То е най-голямото в група от фирми,
като числеността на персонала е около 1000 души. В предприятието са извършени редица
промени в структурата през годините, затова го прави подходящо за включване в
настоящото изследване.
Компания Б работи в сектора на ремонтно-възстановителните дейности и извършва
строително-ремонтни дейности по тунели, мостове, локомотиви и др. Сред основните
дейности на компанията в момента са: проектиране, изграждане и ремонт на
железопътни линии и съоръжения и др. Компанията е със 100 служители, като е свързана
с цялата железопътна мрежа на страната.
Влияние на учещата се организация върху успешността на
организационната промяна
Въвеждането на структурни организационни промени е свързано с развитието на
учещата се организация. Ако изследваната организация е учеща се, то тя има по-висок

140

капацитет за промяна, който ще повлияе върху успешността на структурната
организационна промяна. Поради тази причина ще разгледаме и хипотезата при която
„Характеристиките на учещата се организация влияят върху успешността на
организационната промяна”. Първата проверка на тази хипотеза е извършена, чрез
корелационен анализ - коефициент на Пиърсън.
Таблица 2. Корелационен анализ на учещата се организация
с организационната промяна
Учеща се организация
Учеща се организация
Корелация на
1
Пиърсън
Ст. знач.
Брой
223
Капацитет за промяна
Корелация на
,725**
Пиърсън
Ст. знач.
,000
Брой
223
Структура
Корелация на
,792**
Пиърсън
Ст. знач.
,000
Брой
223
Успешност на организационната
Корелация на
,703**
иновация
Пиърсън
Ст. знач.
,000
Брой
223
**. Корелацията е значима при ниво от 0.01.
Резултатът показва, че всички връзки на учещата се организация с отбелязаните
променливи – капацитет за организационна промяна, успешност на структурната
организационна промяна, успешността на организационната иновация – са значими Sig.
= 0,000 и на високо равнище – Pearson Correlation от 0,703 до 0,792.
Ще потърсим доказателство за потвърждаване на хипотезата, в частност
предположението, че успешността на структурната организационната промяна зависи от
степента, в която организацията е учеща се.
Таблица 3. Влияние на учещата се организация върху успешността на
структурната организационна промяна
Обобщение на Модела
Коригиран Ст. грешка на
Модел
R
R2
R2
изчислението
a
1
,665
3,86760
,821
,674
a. Предиктори: (Константи), фактор 6, фактор 5, фактор
3, фактор 4, фактор 2, фактор 1
Коефициентът на множествена корелация между зависимата променлива –
„успешност на структурната организационна промяна” – и независимите променливи –
„учеща се организация” с нейните 6 подскали – е R = 0,821, а R2 = 0,674. Т. е. моделът,
при който успешността на структурната организационна промяна зависи от степента, в
която организацията е учеща се (в шестте ѝ дименсии), обяснява 67,4% от вариацията на
зависимата променлива (успешността на структурната организационна промяна) – Sig. =

141

0,000. Този резултат потвърждава предположението в Хипотеза 3: Характеристиките на
учещата се организация влияят върху успешността на структурната организационна
промяна.
Диференциацията влиянието на всяка една от подскалите, върху успешността на
структурната организационна промяна се вижда от таблица 4 с коефициентите на
регресионното уравнение.
Таблица 4. Регресионен анализ на определянето на организацията като учеща се и
успешността на структурната организационна промяна
Коефициентиa
Нестандратиз. Стандартиз.
95,0% Конфиденциален
коефициенти коефициенти
интервал за B
Долна
Горна
Модел
B
Ст.гр.
Beta
t
Знач. граница
граница
(Константа)
,559 1,800
,311 ,756
-2,989
4,107
Стимулиране на
3,763 ,564
2,651
4,874
,412 6,673 ,000
инициативността
Овластяване и
1,496 ,589
,335
2,657
,155 2,540 ,012
придобиване на нови
знания
Създаване на доверие
1,235 ,520
,211
2,260
,125 2,377 ,018
между служителите
Визия за бъдещето
1,631 ,508
,629
2,634
,189 3,209 ,002
Организационна
1,150 ,526
,113
2,188
,122 2,185 ,030
подкрепа
Комуникация
-,374 ,511
-1,381
,633
-,040 -,733 ,465
Най-силно успешността на структурната организационна промяна се влияе от
фактора „стимулиране на инициативността” /Beta = 0,412/. Отново насърчаването на
нови идеи, мнения и предложения сред служителите е водещо, което обяснява и успеха
на една структурна промяна. А именно той е фактор от среда на учеща се организация, в
която лидерът мотивира последователите си за постигане на структурна организационна
промяна. Тук може да се търси и препратка, с най-подходящ лидерски стил, при
извършване на структурна организационна промяна, който според изследването е
трансформационния.
На второ място е фактора „визия за бъдещето” /Beta = 0,189/. Този фактор отново
показва, че организация, в която ръководството има силна визия за бъдещето ще
постигне успех при планираната организационна промяна.
На трето място е факторът „овластяване и придобиване на нови знания” /Beta =
0,155/, което обяснява и факта, че успех при дадена структурна промяна няма как да се
постигне без нови знания и умения, както и овластяване на служителите.
На четвърто място е факторът „създаване на доверие между служителите” /Beta =
0,125/, което демонстрира колко важно е доверието вътре в организацията за
успешността на една промяна.
На пето място е факторът „организационна подкрепа” /Beta = 0,122/, който отразява
доколко влияе подкрепата на самата организация за служителите при една промяна. От
своя страна, факторът „комуникация” няма нужната тежест.
Вижда се, че има известно пренареждане на влиянието на компонентите на учещата
се организация, върху успешността на структурната организационна промяна, в
сравнение с подредбата им при зависимата променлива капацитет за промяната. Все пак
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най-силен фактор отново е „стимулирането на инициативността“. Негативното влияние,
което статистиката отрежда на „комуникациите” върху „успешността на структурната
организационна промяна” може да се тълкува като благоприятна среда за поддържане на
организационното статукво, а не за фактор на неговата промяна.
Заключение
Учещата се организация е тази, която непрекъснато се учи и се трансформира.
Ученето е непрекъснат, стратегически използван процес, интегриран и работещ
паралелно с работата. Учещата организация произтича от стратегиите за цялостна
промяна, които институциите от всички видове използват, за да подпомогнат намирането
на тези предизвикателства. Учещите организации проактивно използват ученето по
интегриран начин за подпомагане и катализиране на растежа за хора, екипи и други
групи, цели организации и понякога институциите и общностите, с които те са свързани.
Въз основа на характеристиките на учещата се организация, може да се поставят
основите за постигане на успешна структурна организационна промяна, управлявана
фокусирано и целенасочено от лидера.
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„ПОДМЛАДЯВАНЕТО“ НА ЕПИСКОПАТА – ПОТЕНЦИАЛЕН
ПРОБЛЕМ НА ЛИДЕРСТВОТО В БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА
ЦЪРКВА
Александър Владимиров Перпелиев, докторант, катедра
„Социология“, Философски факултет, Софийски университет „Св.
Климент Охридски“
THE REJUVENATION OF THE BISHOP COMMUNITY - A
POTENTIAL PROBLEM FOR THE BULGARIAN ORTHODOX
CHURCH LEADERSHIP
Alexander Vladimirov Perpeliev, PhD candidate, Department of Sociology,
Faculty of Philosophy, Sofia University “St. Kliment Ohridski“
Резюме: Подмладяването на епископите на Българската православна църква е факт. В
момента средната възраст на епископата е най-ниска в цялата история на българската църква в
модерната епоха. На пръв поглед този факт се оценява положително, но в дългосрочен план се
забелязват опасности пред лидерството в православната църква. Епископското служение е
доживотно. Броят на епископските катедри е ограничен и относително постоянен. Традиционно
средната продължителност на живота на епископите е доста над средната продължителност на
мъжете в България. Подмладяването на епископата е индикатор за два потенциални проблема на
лидерството в българската църква. Първо – в рамките на следващите няколко десетилетия
кариерното развитие в църквата ще бъде блокирано, тъй като няма да има вакантни длъжности.
Второ – в перспектива епископатът ще застарее прекомерно и хомогенно. Възможните решения са:
въвеждане на възрастов ценз за епископско ръкоположение, въвеждане на мандатност при
заемането на ръководни длъжности в църквата, предвиждане на възможност за „пенсиониране“ на
висшите църковни служители.
Ключови думи: епископ, Българска православна църква, възраст, лидерство, служение
Abstract: The rejuvenation of the Bulgarian Orthodox Church (BOC) bishops is an undeniable fact
- currently, the average age of the bishops is the lowest in the history of the BOC in the modern era. Although
at first glance this seems like a positive development, in the long run, it poses serious dangers to the
leadership in the Orthodox Church. Episcopal ministry term is lifelong and the number of episcopal chairs
is limited and mobility is constrained. Moreover, the average life expectancy of bishops is traditionally well
above the average life expectancy of men in Bulgaria. Bishops’ rejuvenation indicates two potential
problems for BOC leadership. First, within the next few decades, church career development will be
blocked, as there will be few or no vacancies for the bishop positions. Secondly, in the long run, the members
of the bishop community will age homogeneously and overtly. Possible solutions to this specific demographic
problem are: introduction of age requirements for episcopal ordination, introduction of terms in the
occupation of leadership positions in the church and provision for the possibility of "retirement" of high
church officials.
Keywords: bishop, Bulgarian Orthodox Church, age, leadership, ministry

Увод
През 2018 г. в София се проведе XII научна конференция по лидерство на тема
„Мобилност на елитите на Прехода /1989-2017г./“, организирана от УНИБИТ, НБ „Св.
Св. Кирил и Методий“ и Институт за изследване на населението и човека към БАН.
Участвах в нея с доклад на тема „Епископите на Българската православна Църква 1989 –
2017 г. – волатилност на групата“. Сред докладите имаше такива, посветени на
политическите, културните и бизнес елитите. Открояваше се изводът, че елитите
застаряват. Тази теза обаче влезе в категорично противоречие с данните от моето
изследване на групата на православните епископи в годините на прехода. Според
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статистическите данни, които обобщих, православният епископат в България се
„подмладява“. Средната възраст на епископите, както и възрастта им при хиротония
намаляват в края на разглеждания период в сравнение с началото през 1989 г. Данните
за епископите на БПЦ в разглеждания период съм събрал от сборника „Архиереите на
Българската православна църква“ на Борис Цацов (Цацов, 2003) и официалния сайт на
Българската православна църква – Българска патриаршия - https://bg-patriarshia.bg.
Характеристика на епископата
Епископатът е корпус от високопоставени религиозни специалисти, на които е
поверено духовното, но и административното ръководство на православната църква.
Епископската степен е най – високата свещенослужителна степен в православието. Част
от епископите управляват териториални църковни общности – епархии, и се наричат
митрополити /на практика – епископи, натоварени с административни функции,
управляващи митрополити/. Епископатът е ненаследствен, несамовъзпроизвеждащ се,
обновяващ се, отворен, неикономически, харизматичен, служебно/длъжностнохаризматичен, притежаващ културен капитал елит, обвързан с определена религиозна
идеология.
Ненаследствен той е изначално – целта и смисълът на епископското служение
изключва предаването на харизмата по наследство. Той е и несамовъзпроизвеждащ се,
включително по биологически причини – епископите са непременно мъже – монаси,
които нямат собствено потомство. Епископатът е обновяващ се и отворен, защото е
налице достатъчно ясен механизъм за кооптиране на нови членове на групата, като
същевременно тя е отворена за достъп към всички членове на общността, отговарящи на
зададените критерии /изведени в Апостолските правила23/. Той е неикономически, тъй
като членовете му не придобиват собственост от дейността си, а доколкото участват в
икономическите процеси, са просто трансмисия на преразпределението, тоест
управляват ресурси, които са по-скоро публични, обществени. Епископите притежават
културен капитал, тъй като една от предпоставките за растеж в църковната йерархия е
доброто и специализирано хуманитарно образование. Твърдението, че е епископатът е
харизматичен и служебно-харизматичен, е отражение на една особена корелативна
връзка между двете. Това е теза, която трябва да бъде подкрепена интердисциплинарно
– от богословска и от социологическа гледна точка. От една страна, епископът има
харизматичен дар – благодатта, получена при хиротонията му. Извършването на
тайнството върху него променя неговата същност, рязко го отличава от останалите
членове на общността. От друга той получава този дар именно защото е посочен от
групата, избран е и е признат от нея като надарен. Вън от съмнение е и тезата, че
епископатът е елит, обвързан с религиозна идеология, в случая християнската.
Епископатът днес
Как изглежда днес групата на епископите – 30 години след началото на Прехода и
15 години след преодоляването на разкола. Общият брой на епископите е 2724. От тях 15
са митрополити и 12 – епископи. Средната възраст на българските епископи днес е 56
години. Под и на 40 години са 5 от тях или над 17 % от числеността на групата. Средната
възраст на митрополитите е почти 60 г. Седем от митрополитите са на възраст под и на
50 години, а други 7 от тях – над 65 г. Средната възраст при хиротониите на днешните
епископи е почти 41 години. 65,5 % от епископите са ръкоположени под и на 40 години.
Средната продължителност на епископското служение на владиците е малко над 15
години. Митрополитите имат „стаж“ средно 13 години и половина. Преди да заемат
23
24
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катедрите си, те са служили средно 7 години. Всички в групата са с висше образование.
Повечето епископи са възпитаници на Богословския факултет на СУ, но има и такива
завършили теология в Атинския университет /Григорий Врачански/, Солунския
университет /Поликарп Белоградчишки/ или Шуменския университет /Йеротей
Агатополски/. Разнообразни са и гражданските специалности на епископите – Серафим
Неврокопски е ландшафтен архитект, Тихон Тивериополски е фелдшер, а Герасим
Мелнишки е завършил НАТФИЗ. Докторски степени по богословие от Московската
духовна академия имат Гавриил Ловчански, Йоан Варненски и Великопреславски и
Борис Агатоникийски.
Съвременните характеристики на епископата на Българската православна църква
се доближават до характеристиките от един важен исторически период в църковната
история – този на създаването и изграждането на йерархията на Българската екзархия
/1870 – 1915 г./. Ще си позволя да цитирам някои от данните от мое изследване за този
период, за да мога по аналогия да очертая тенденции, за които не можем да изведем
точни статистически данни в съвременността. /Тук има предвид данните за
продължителността на живота и на епископското служение на индивидите, включени в
групата. Епископите на Екзархията са починали и съответно можем да детерминираме
точно двете стойности, докато съвременните епископи са живи, ерго стойностите са
прогнозни/.
Епископите на Българската екзархия в периода 1870 – 1915 г. са 49 на брой.
Възрастта на ръкоположение на епископите на Екзархията варира в широки граници.
Най – младият епископ е хиротонисан на 28-годишна възраст, най-възрастният става
епископ и митрополит на 70 години през 1891 г. Общо 18 епископи са хиротонисани,
преди да навършат 40 години, а само 6 – след като са навършили 60 г. Най-успешната
възраст за ръкоположение е 39 и 44 – по четирима епископи са били удостоени с
благодатта, навършвайки съответните години. Средната възраст на удостоените с
епископска хиротония в Екзархията в периода, обект на изследването, е 44,3 години –
една подчертано зряла възраст в онази епоха. Следователно не можем да говорим за
хаотично израстване в йерархията, а за последователен и целенасочен процес по
разширяване и обновяване на социалната група и за внимателна преценка на това в чии
ръце попада управлението на Църквата.
Средната продължителност на епископското служение през разглеждания период
е 26,5 години. Най-кратко е служил Ловчанският митрополит Дионисий – само 2 години
след хиротонията си. Най – дълго служилият епископ е Симеон Варненски и Преславски
– 65 години, следван от Неофит Видински – 62 години. 10 от епископите са служили като
такива повече от 40 години.
Продължителността на епископското и митрополитско служение е висока и това е
индикатор за устойчивост. Особено ако ги сравним с „живота“ на политическите лидери
от този период. Между 1878 г. и 1915 г. имаме само двама души, които имат политическа
тежест и влияние повече от 20 години – цар Фердинанд и д-р Васил Радославов. Първият,
както е известно, е действащ монарх от 1887 г. до 1918 г., а вторият е два пъти министърпредседател – през 1886 – 1887 г. и през 1913 – 1918 г. , като между това е неколкократно
министър в различни кабинети. Всички други политически фигури от епохата имат доста
по-краткотрайно влияние. През периода 1878 – 1915 г. България сменя 35 правителства
и 18 министър – председатели.
В този контекст нека разгледаме и един друг индикатор – продължителността на
живота на епископите. В разглеждания период средната продължителност на живота на
епископите е 71,5 години. От тях само 11 са починали, преди да навършат 60 години, а
15 са живели повече от 80 години. Абсолютен рекордьор в това отношение е Неофит
Видински, който е починал на 103 годишна възраст, следван от Симеон Варненски и
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Преславски, доживял до 97 годишна възраст. Средната продължителност на живота на
епископите е доста над средната за епохата. Не успях да намеря точни данни, които да
са годни за цитиране, но по непотвърдени такива средната продължителност на живота
през 1921 г. на мъжете в България е била 44,6 години, а в Европа – 46,4 години. Само за
сравнение – днешната средна продължителност на живота на мъжете в България е 71,3
години / НСИ, 11 май 2018/.
Защо подмладяването е проблем
Както вече отбелязах, епископското служение е доживотно. Низвержението от
епископски сан се случва изключително рядко и е свързано с много тежки провинения
срещу Църквата /например разколническите епископи Пимен, Калиник и Панкратий
бяха низвергнати от Архиерейски събор през 1992 г./ Друга хипотеза е принудителното
отстраняване от митрополитската катедра поради заболяване или невъзможност да бъде
управлявана епархията /митрополит Галактион бе отстранен от Старозагорската
митрополитска катедра, поради лошо здравословно състояние през 2016 г./. С това обаче
примерите се изчерпват. Като се вземе предвид ранната хиротония и двата индикатора –
продължителност на епископско служение и средна продължителност на живота,
получаваме следната картина: подмладеният епископат гарантира устойчивост във
времето, но на практика е предпоставка за сериозен проблем на лидерството в
православната църква. Причините са две. На първо място ранното ръкоположение и
хомогенният възрастов състав на епископата блокира възможностите за кариерно
развитие на клира. Както вече отбелязах, епископството е връхната точка в църковната
йерархия. Но броят на катедрите е ограничен. Наличието на голям брой млади епископи
означава продължително служение, следователно липса на вакантни катедри за дълъг
период от време. На практика поколението клирици, по-млади от 40 г. в момента няма
да имат възможност да израснат в кариерата в следващите 20-30 години. Тази липса на
властова перспектива неминуемо ще създаде организационен проблем в църквата, наймалкото защото действа демотивиращо. Вторият проблем на лидерството, свързан с
подмладяването на епископата, е перспективата архиереите да остаряват хомогенно и
този процес да доведе до геронтокрация в църквата. /Тук е важно да отбележим, че
терминът геронтокрация е използван в широк, граждански смисъл, като управление на
твърде възрастни индивиди, а не в църковния смисъл, като управление на старейшини,
старши епископи/. Прекомерното и хомогенно застаряване на епископатът ще доведе до
откъсването му от динамиката на социалните промени. В условията на бързо
променящия се свят за църквата едва ли ще е полезно да бъде управлявана изключително
от хора, загубили адаптивните си способности поради възрастови изменения.
Възможни решения
Църквата е консервативна институция с консервативна йерархия, която черпи
своята легитимност от корпус от правила, обобщено наричан Правила на Светата
Православна Църква25. Той съдържа правила, предписани според преданието от светите
апостоли, правила, приети на седемте Вселенски събора, както и правила от множество
поместни събори. Всички те са приемани преди повече от 1000 години и обяснимо не
отразяват съвременната социална действителност. Ето защо е трудно сред тях да се
търсят решения на съвременните проблеми и предизвикателства.
Как би могла Църквата да отговори на потенциалните проблеми на лидерството,
възникващи в следствие на подмладяването на епископата. Според мен възможните
решения са три:
25
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1.
Въвеждане на възрастов ценз за хиротония. И в сега действащия устав на
Българската православна църква има текст, който въвежда възрастов ценз за заемането
на длъжността патриарх. Изискването е навършени 50 години. Въвеждането на ценз по
различни критерии не е без прецедент в нашата църква. Има изискване за висше
богословско образование за заемане на митрополитска катедра, например, а в Правилата
на Светата Православна Църква никъде не се говори за това.
2.
Въвеждане на мандатност при заемането на висши административни
длъжности в църковната йерархия. Митрополитското служение да бъде извадено от
контекста на свещенослужението и да бъде дефинирано само като административно
ръководство, ограничено от определена продължителност във времето. Тази мярка би
осигурила алтернация в управлението на църквата. В историята на световното, а и
българското православие има много прецеденти в тази посока, когато епископи са
заемали, сменяли и освобождавали митрополитски катедри, без това да нарушава
каноничния ред.
3.
Въвеждане на пределна възраст за активно служение на епископите.
Своеобразно „пенсиониране“ на епископите, които с навършване на определена възраст
да бъдат разтоварвани от бремето на управленските задължения. Подобно правило има
в католическата църква, където навършилите 75 години епископи се оттеглят от
ефективното управление, като запазват сана си и ритуалните си функции. Стъпка в тази
посока беше и споменатото вече отстраняване на Старозагорския митрополит Галактион
от катедрата му през 2016 г.
Заключение
Доколкото познавам механизмите на взимането на решения в Българската
православна църква и скоростта, с която нововъведенията си пробиват път сред клира,
не съм оптимист, че някое от предложените решения скоро ще бъде разгледано сериозно.
Църквата се гордее със своя консерватизъм, макар той да е донякъде митологичен.
Всъщност управлението на православната Църква е претърпяло много метаморфози в
рамките на последните три века. Историческите примери доказват, че Църквата може да
бъде гъвкава, когато е необходимо. Въпросът е обаче дали в нашата, българската църква
осъзнават тази необходимост.
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СЪВРЕМЕННИ ПРОЕКЦИИ НА ЛИДЕРСТВОТО
Роден лидер, благороден лидер и облагороден лидер
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MODERN LEADERSHIP PROJECTIONS
A born leader, a noble leader and the ennobled leader
Kremena Stefanova Dachova - Phd student, department of Rhetoric,
Faculty of Philosophy, Sofia University "St. Kliment Ohridski”, Lektika
Consult Ltd
Резюме: Докладът поставя на дневен ред големия въпрос: ражда ли се или се създава лидер?
Темата за наследяването и култивирането на лидерски качества e актуална независимо от средата,
в която търсим проявление на лидерството. Предмет на този доклад са лидерските качества и
умения – полезни и приложими в бизнеса. Разгледани са: необходимите и достатъчни условия за
лидерство като в частност са диференцирани наследените по рождение лидерски качества като
„необходими условия“ за заемане на лидерска роля, а последващите действия за развиването на този
потенциал - като задължително (но не гарантиращо) условие за проявлението и реализацията на
лидерството. „Необходимите условия“ като даденост са характерни за личността на лидера.
„Достатъчни“ се явяват условията, които формират поведението на тази личност. В контекста на
„лидерско поведение“ докладът отделя внимание на лидерските стилове, свързани с благородно
отношение, визирайки типа лидерство, ориентиран към хората и отношенията в една организация.
Метафората „облагороден лидер“ е използвана за описание на реализирания лидерски потенциал.
Като съвременен пример за лидерство с висока ефективност е визирана личността – надарена с
качествата на лидер, която действа и работи като лидер. Докладът дава конкретика по отношение
на белезите, които охарактеризират работата на успешния лидер, без които лидерските качества на
личността биха останали неефективно проявени. Съвременните проекции на лидерството,
очертани в доклада, разграничават границите на двата типа лидерство: лидери, ориентирани към
отношенията с хората и лидери, ориентирани към резултатите.
Ключови думи: лидер, типове лидерство, успешен лидер, бизнес, екипи, умения
Abstract: The report brings up the big question: is a leader being born or creating? The topic of
inheriting and cultivating leadership qualities is relevant regardless of the environment in which we seek
leadership manifestation. The subject of this report is leadership and skills - useful and applicable in
business. The following are considered: the necessary and sufficient conditions for leadership, in particular
the differentiation of inherited leadership qualities as "necessary conditions" for taking a leadership role,
and the subsequent actions for the development of this potential as a mandatory (but not guaranteeing)
condition for the manifestation and the realization of leadership. The "necessary conditions" as a given are
characteristic of the leader's personality. The conditions that shape that person's behavior are "sufficient".
In the context of "leadership behavior", the report focuses on leadership styles related to a noble attitude
by looking at the type of leadership oriented towards people and relationships in an organization. The
ennobled leader metaphor was used to describe the realized leadership potential. A modern example of
leadership with high efficiency is the personality - endowed with the qualities of a leader who acts / works
as a leader. The report specifies the traits that characterize the work of the successful leader, without which
the leadership qualities of the individual would remain ineffective. The current leadership projections
outlined in the report clearly differentiate the boundaries between the two types of leadership: leaders people-oriented and results-oriented leaders.
Keywords: business, leadership, type of leadership, skills, successful leader

Роден да бъде лидер. „Задачите на лидерството и уменията, от които се
нуждаят лидерите, варират съобразно условностите на времето, но същността на
определени качества си остава непроменена, макар че те са и най-рядко срещаните.
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Нашето формално обучение се съсредоточава върху интелектуалното, техническо и
академическо развитие, но не държи сметка за личностното и вътрешното развитие“
– констатира Клатърбък (
). Основна теза на този доклад е, че
лидерският потенциал е личностна характеристика. Неговото проявление е въпрос
на влияние на много и различни фактори, първият от които е семейната среда. Във
времето към това се наслагва влиянието на училището, социалната среда и пр. Цел на
този коментар по темата не са слоевете на това влияние, а по-скоро реакциите, които
провокират у човека. Всички гореспоменати влияния са външни. Носещи положителен
или отрицателен знак те провокират съответната реакция/и на личността. На всички
позитивни и насърчителни взаимоотношения ние реагираме с доверие, разгръщане и
старание да отговорим на доброто с добро. На агресията отговаряме с агресия. Страхът
ни кара да се свиваме (както физически, така и ментално и емоционално). Обръщаме
внимание на тези обстоятелства, защото реакциите имат свойството да се запомнят и
повтарят в събитиен план. Нещо повече повтарящите се модели формират очаквания у
нас за следващи подобни. Дори и ситуациите да не са абсолютно еднакви, възприятието
им минава през оста на подобието. Именно нашите реакции и в частност тяхното
мултиплициране се оказват най-отговорни за формирането на поведението ни.
„Обстоятелството само по себе си е само едната страна на проблема; ние се
проваляме именно в реакцията си на това обстоятелство“ (Уитмор, 2012, с.220-260).
Всички ние, в това число и родените с лидерски потенциал, имаме своите наслагвания
от минали преживявания. Те повлияват в една или друга степен на възможността за
разгръщането на потенциала. За изчистването на тези ограничителни нива е важно да се
работи в посока личностно израстване и развитие. „Пътуването към просветеното
лидерство не е праволинейно, а е предизвикателство и отнема време…..Всеки елемент
от психологическата промяна прогресира през четири отделни стъпки, ключът към
които е осъзнаването и отговорността“ (Уитмор, 2012, с.220-260).

Обобщение
Промяна в гледната точка

Събиране и поясняване

Изтриване

на информацията

Определяне на граници
Даване на избор

Схема 1. Добри практики, позволяващи личностно израстване и развитие
в посока разгръщане на лидерския потенциал
Давайки си сметка за това, човекът с качества на лидер отделя време и внимание на
изключително важния процес на (периодична) ревизия на своите вярвания. Нещо повече,
той ревизира и своята представа за вярванията на членовете на екипа си, за визията и
мисията на своята организация. Основна техника за постигането на тази осъзнатост в
„Какво вярвам, дали и доколко е уместно това мое вярване“ е оставането сам със себе си,
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в условия на тишина и спокойствие с цел - вътрешен диалог за събиране, анализ,
обобщение (синтез) на информацията, извличане на крайни изводи, разсъждения. В
резултат от вътрешния диалог човекът с лидерска нагласа достига както до периодични
редукции на погрешни и ограничителни свои вярвания, така и до обновление на
нагласите и мисленето си; прави генерални обобщения за неща, които е добре да
„увеличи“ или „редуцира“ в поведението си.
Таблица 1. Мислене, Поведение, Действия
ПОВЕЧЕ
Увереност
Подобрена комуникация
Лична успешност
Здравословни лични
взаимоотношения
Пари/ финансова стабилност
Психично и емоционално здраве

ПО-МАЛКО
Стари негативни емоции
Багаж от миналото
Негативни вярвания
Фобии и страхове
Неправилни хранителни навици
PTSD Пост травматичен стрес

„Само когато започна да осъзнавам изкривената си перспектива, ще мога да я
компенсирам или променя. ….. Това води до самоуправление, защото само ако осъзнавам
какво правя или начина, по който реагирам на вас, ще мога да променя поведението си.
Ако някой просто ми каже, че нещата стоят така, няма да има голям ефект, но ако
сам го осъзная, резултатът ще е голям. Затова дълбочината на моето осъзнаване
определя точността, с която осъзнавам другите и собствения си капацитет да се
самоуправлявам, а трите заедно определят качеството на социалните ми умения“
(Уитмор, 2012, с.220-260). За да преминем от ролята на управляван в самоуправляващ се
е необходимо първо да опознаем поведението си и характерните за него привички.
Периодичното ревизиране на поведението и реакциите ни е полезен навик, който се
изгражда на база на умението да се мисли критично (визираме позитивния смисъл на
това понятие). Важно е да разгледаме нещата, които са предмет на нашия анализ от
различни гледни точки. Това би ни позволило да разширим кръгозора си по темата.
Създава се потенциал за възникване на любопитство и нарастващ интерес, а това ни
въвлича в темата отвъд предела на менталността. В натрупания обем от различни гледни
точки можем да добавим „съмнението“ като инструмент за проверка на данни и
обективни (измерими) обстоятелства. И тук е важно дори и със съмнение да се подходи
позитивно, т.е. да се допусне правота (вярно до доказване на противното), но тя да бъде
проверена чрез доказване с логически аргументи. Заемайки позицията на безпристрастен
наблюдател, дистанцията ни позволява да обемем в мащаб <голямата картина>, респ.
микро разсъжденията могат да се позиционират в голям макро мащаб. В този процес
на преобразуване на количествения материал, с който борави ума ни в качествени
умозаключения и решения, важна роля играе изборът (ни) на референтни данни и
лица, които се явяват коректив на нашето мислене и реакции. Обърнете внимание, тук
говорим за корекции на поведението, а не на личността, вземайки предвид посоченото
по-горе обстоятелство – реакциите на хората са базирани на опита им, а не на
реалността. Поведението и качествата на личността не са две отделни проявления.
Личността управлява своето поведение. Човекът с качества на лидер знае, че
реакцията ни отразява отношение и именно то е определящо за ефективността на всеки
един процес и решение.
Добрият Лидер знае, че мислите стоят в основата на действията. От
първостепенна важност за успешното лидерско поведение е първо да можеш да
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разпознаеш собствените си мисли от чуждите. Социално обусловените мисли са ни
повторени достатъчен брой пъти така, че да сме склонни да ги възприемаме като верни
без да ги подлагаме на съмнение. За да бъдеш лидер е необходимо да можеш да
разграничиш външно добавените в ума ти от собствените вътрешни мисли. И ако с това
подчертахме произхода на мислите, веднага след това, но не по-малко важно се нарежда
обстоятелството как формулираме мислите си. Формата на нашите мисли кореспондира
с нашите очаквания. Както споменахме по-горе качественото лидерско поведение освен
осъзнато е и отговорно. Защото знае, че мислите се проявяват в реакции и определят
поведението, лидерът управлява мислите си и избира внимателно думите, с които
изразява намеренията си.
Добрият Лидер знае как с думи се правят неща. Избор на думи. Типично за
лидерите с авторитарен стил на управление е в речта им да преобладават императивни
глаголни форми и/или модални глаголи носещи смисъла на задължение - разрешено
ви/ти е; очаквам от теб; трябва; длъжен си. Послание отправено в това повелително
наклонение вменява на насрещната страна чувство за дълг, очакване за безпрекословно
подчинение; независимо от разбиранията и волята на този, от който се очаква
изпълнение. Действията на хората, към които лидерът подхожда така са с изцяло външен
(независещи от изпълняващия) локус на контрол.

Аз Мога
Аз Искам
Аз Трябва
Аз съм Длъжен

Таблица 2. Модални глаголи
Мога (евентуално; разрешено (ли) ми е)
Искат (очакват от мен; от мен се иска)
Трябва (това е част от задълженията ми)
Длъжен съм (вменено ми е задължение)

Вътрешен

Външен Локус на контрол

Напротив, човекът, който има висока степен на осъзнатост и отговорност - прилага
и оползотворява тези свои достижения първо по отношение на собствените си мисли, реч
и поведение. Имайки контрол над мислите си, съзнателно избирайки думите, които
използва, лидерът работещ над своето поведение (проявление) си дава сметка за
промяната на посланието на думите и затова ги избира внимателно. Човекът с потенциал
за лидер използва модалните глаголи в тяхната разновидност, зависеща от неговата
собствена воля и разбирания, респ. има свой вътрешен локус на контрол. За
разпределение на задачите и делегирайки отговорности, лидерът употребява учтива
форма на глаголите в зависимост от склонението на думите, показващи извършването на
действие.
Склонение на глагола е граматическа категория, чрез която говорещият изразява
отношението, в което поставя човека на когото говори спрямо действие, за което става
дума. Така склонението се отнася към по-общите модални значения. Респ. от
склонението на глагола в речта на говорещия, слушателят възприема своята модалност
по отношение на това, за което се говори. От него разбираме дали имаме право на избор
и воля, разрешено (забранено) ли ни е, дали става дума за желание или за възможност и
пр. И ако до тук акцентирахме върху активния и осъзнат подбор на изменяемите части
на речта като присъщ елемент от изказа на лидерите, за пълното му и правилно разбиране
трябва да добавим още една, неизменяема част на речта – малка като размери, но с
изключително важен смисъл. Това е отрицателната частица „не“ и нейният позитивен
вариант – „да“. За речта на лидера е характерно силното присъствие на утвърдителната
форма на най-важната частица на речта, която има експресивна форма за изразяване на
съгласие или несъгласие. Важно умение за всеки лидер е да може да използва и
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негативната форма на експресията за съгласие. Умението да казва „НЕ“ е от
изключителна важност за всеки добър лидер.
ПОВЕЧЕ/ думи
Да
Мога
…..

Таблица 3. Позитивна/ Негативна форма
ПО-МАЛКО/ думи
Не
Мога
….

Без да навлизаме в дълбочинен синтактичен анализ, искам да насоча вниманието
ви към още две малки частици от речта, които попадат в категорията – неизменими, този
път съюзи, а именно: употребата на съюзите „с“ и „за“ като индикативна за йерархията
във взаимоотношенията на хората (страните), които съединяват. Затова, канейки свой
служител да се присъедини към екипа му, съвременния – осъзнат и отговорен лидер
поставя акцент върху същественото обстоятелство: <работиш с мен> и неговата
алтернатива - <работиш за мен>. В последната се съдържа смисъла на противоречие,
което демотивира поканения нов член на екипа да работи както би работил за себе си и
го поставя в ролята на обект, вместо субект в отношенията. Добрият Лидер знае, че всеки
човек работи най-добре за себе си, а не за някой друг.
В смисъла на частта, касаеща речта на добрия лидер е важно да обобщим:
„Нарежданията, инструктирането, автократичността и йерархията вече не се
приемат с готовност“ (Уитмор, 2012, с.220-260). Хората са склонни да поемат повече
отговорности и да дадат повече от себе си, но в преобладаващия порядък - на практика
не познават капацитета си. Поканени с въпрос дали биха искали да поемат отговорност
те имат само две опции да приемат или да откажат. Всеки от тези отговори би им донесъл
определени позитиви или негативи, респ. отговорът, който запитаните дават най-често е
социално приемлив или желан, т.е. неискрен. Имайки предвид това, Джон Уитмор
заключава: „Успешните лидери на бъдещето ще трябва да водят в коучинг стил, а не
чрез нареждания и контрол“ (Уитмор, 2012, с.220-260). За яснота на цитираното трябва
да добавим: коучинг е методика на обучение и развитие, която борави в отворени
въпроси, не дава готови отговори на запитания, а напротив – оставя го сам да анализира,
прецени и преоцени (ако е нужно) нивото, на което се намира, нивото, към което се
стреми, ресурса, с който разполага и възможните начини за достигане до желаната цел.
Още от древни времена и много различни култури знаем, че правилно формулираният
въпрос е изключително важен фактор за достигането до правилен отговор. Добрият
лидер познава и употребява правилно силата на въпросителните думи. Той се допитва до
хората от екипа си, търси тяхното мнение и го взема предвид. Добрият лидер задава
отворени въпроси, рядко борави със затворени такива и когато го прави то е осъзнато съобразно определена своя цел да резюмира разговора и да се увери, че всички участници
в него са разбрали правилно смисъла на обсъжданото и взетите решения. Честата
употреба на затворени въпроси е белег за авторитарен, властен и доминантен лидерски
стил, който може да бъде уместен в някои ситуации, но не е работещ в общия смисъл на
думата по отношение на бизнеса.
Защо наблягаме на избора на думи? Когато думите на хората противоречат на
нашите вярвания, те могат да предизвикат два типа реакция: или се противопоставяме
открито и заявяваме нашата различна позиция (което често води до конфликти и
конфронтация) или игнорираме посланието, т.е. - преставаме да слушаме и чуваме, т.е.
думите – не могат да стигнат до ума ни. Посланията, които кореспондират с нашите
вярвания са канал за достъп до съзнанието ни (а с това и за потенциално манипулиране),
затова всички маркетингови инструменти и рекламни послания боравят с вярванията ни.
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След като поставихме акцент върху избора на думи и изказа като форма за
формулиране и изразяване на послание, е редно да отбележим още един много съществен
факт, а именно, че: Успешният лидер е успешен не само защото говори като лидер,
но най-вече защото работи/ действа като такъв. Първото – да говори като Лидер е
необходимо, но не достатъчно умение. Едва второто условие - да работи като Лидер
позволява, пълното разгръщане и реализация на неговия лидерски потенциал.
Лидер, ориентиран към резултатите.
„Обхватът на корпоративните
престъпления и чистата алчност потвърждават факта, че на мнозина от хората с
власт им липсва достатъчно зрелост или психологическо развитие, за да осъзнаят
своите по-дълбоки вътрешни ценности или да живеят съгласно тях. Това се влошава
още повече от бизнес етоса, който ако не задължава, поне окуражава хората да се
фокусират върху финансите, а не върху социалните и екологични резултати….“
(Уитмор, 2012, с.220-260). Когато говорим за измерване на резултатността от работата
вземаме предвид постигнатото за определен период съотнесено с планираното за същия
период. Целите и сроковете са формулирани в цифри, а постигнатото се отчита в
проценти. Погледнати през призмата на числата, хората, които осигуряват постигането
на желаните резултати вече не се разглеждат като субекти, а като обекти, изпълняващи
конкретна цел. Според проучвания на Watson Wyatt (голяма консултантска компания;
през 2010 г. слята с „Towers Perrin“ и в последствие оперираща под името „Towers
Watson“), (Watson Wyatt Worldwide, 2009, Driving Business Results Through Continuous
Engagement 2008/2009, p.1, Work USA, Survey Report) ключът към постигането на повисока производителност е в ръцете на 60% от хората, които работят за постигането й.
Не всички членове на екипа имат еднаква отдаденост на работата си. Шестдесет
процента от хората, на които разчитате, казват и Стивън Кови и Боб Уитмън „ могат да
дадат много повече от себе си, стига да знаят как“ (Уитмор, 2012, с.220-260). За да се
постигне това високо ниво на ангажираност на служителите е необходимо да се
постави акцент върху изграждането на отношения с тях и помежду им, които да
способстват за яснота на ролята на всеки един поотделно и за усещане за полезност
към общото, цялото.
Лидер, ориентиран към отношенията Нарасналата и нарастваща осъзнатост,
съпътствана с отговорност – неизменен спътник на развитието на личността е много
съществен фактор и в отношенията, които изграждаме с другите. “Промените в
етиката и ценностите в обществото и в бизнеса се отразяват в много аспекти на
бизнеса, свързани както с хората, така и с продуктите“(Уитмор, 2012, с.220-260). Все
повече изпълнителни директори на компании констатират и коментират факта, че хората
търсят смисъл в работата си. Именно в търсене на конкурентното предимство на
компаниите, които биха могли да се справят в новите условия за бизнес, Стивън Овърел
публикува статия в „Файненшъл Таймс“, в която цитира изказвания на шефове на
компании, които открито заявяват, че все повече служители напускат работа поради
липса на смисъл в нея и се посвещават на доброволчество. Нужно е „завръщането към
коренните ценности: Алчността не е добра в новата епоха на бизнеса: Работниците
са нещо повече от прости работни устройства: Духовност в бизнеса:…“ – казва автора
на статията. „Мнозина вярват, че мащабна промяна в нагласите и ролята на бизнеса е
неизбежна и всъщност вече протича, задвижвана в голяма степен от обществения
натиск. Хората ясно заявяват, че вече няма да търпят да бъдат в услуга на
икономиката; те настояват, че икономиката трябва да служи на тях“ (Уитмор, 2012,
с.220-260). Нараства смисълът и важността на понятието „корпоративна социална
отговорност“. От изложеното дотук по отношение на лидерството – ориентирано към
резултатите или към отношенията, може да се обобщи: в съвременното разбиране за
лидерство е важно лидерът да бъде воден от ценности, „което означава колективни, а не
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егоистични ценности, и които могат да ги приложат по най-добрия начин за
разрешаването на множество проблеми“ (Уитмор, 2012, с.220-260).
Различия между: „ефективно“ и „ефикасно“ действие/ поведение?!
Ефективното действие е ориентирано към резултатите. В много сфери на бизнеса се
търси и насърчава поведение, целящо постигане на резултати. Те са важни за
просперитета на компанията, за доброто финансово състояние, респ. за
платежоспособността на фирмата. „Фокусирането върху правилните, критично важни
проблеми е решаващо за постигането на успеха“ (Gadiesh and MacArthur, 2008, p.16),
казва Орит Гадиеш. В краткосрочен план ефективността е изключително важна за
постигането на краткосрочните цели на всеки бизнес. Има, обаче и дългосрочни
перспективи пред бизнеса и познаването им става все по-жизнено важно както за
оцеляването на компаниите, така и за имиджа им, респ. за тяхната обществена
популярност – позитив или негатив в общественото съзнание. Лидерите от нашето
съвремие осъзнават това и си поставят за цел да разгръщат потенциала на своите
служители. „Когато помагаме на другите да изградят по-добро осъзнаване,
отговорност и следователно вяра в себе си, те полагат основите на своите бъдещи
лидерски способности“ (Уитмор, 2012, с.220-260). Ефикасността кореспондира с трайно
устойчиво, дългосрочно и стабилно позициониране. Ефикасен е този лидер, който има
визия. Действията на ефикасния лидер са водени от яснота за лична и фирмена мисия и
конкретни цели за нейното постигане. Тук визията на лидера следва да се разглежда не
като частна (касаеща само малък определен кръг от хора), а като широко обхватна
(удачна, полезна за широк кръг от хора; решаваща значими проблеми от общ социален
порядък).
Поставяне на цели. Когато говорим за поставяне на цели е важно да разграничим:
лични, екипни и фирмени цели; краткосрочни и дългосрочни цели. В първия случай
критерият за различие е пространственият/количествен обем/обхват. Във втория –
разделяме целите си на кратки и дългосрочни на база на срока, който си поставяме за
тяхното изпълнение. Независимо от критерия, според който класифицираме целите е
важно те да отговарят на няколко основни изисквания. Всички изследвания по темата се
обединяват по отношение на това, че крайната цел трябва да е специфична и измерима;
да бъде малка, постижима и измерима във времето; големите цели са низ от малки,
последователно свързани и непротиворечащи си цели; задавайки цели следва да имаме
предвид конкретни и ясни очаквани резултати. Един от най-значимите – пионер в
изследването на мотивацията на служителите и поставянето на цели е американският
психолог Едуин Лок от Университета в Мериленд в College Park. С „Теория на
мотивацията и стимулите за задачи“ – статия издадена през 1968г. – той поставя началото
на нашето съвременно разбиране за поставянето, измерването и постигането на цели.
Лок подчертава, че постигането на ясно поставени цели е основен източник на
мотивация, а мотивацията влияе пряко пропорционално на ефективността на хората.
Трудните, но ясно формулирани цели активизират старанието на служителите
действайки като предизвикателство за техните умения и довеждат до постигане на повисоки (от тези на лесните цели/задачи) резултати. служителите са мотивирани от
поставянето на цели и даването на обратна връзка. Две десетилетия по-късно (през 1990г)
в съвместна научна работа под заглавие „Теория за определяне на целите и изпълнение
на задачите”, д-р Едуин Лок и д-р Гари Латъм подчертават необходимостта от задаване
на конкретни и достатъчно трудни цели, но добавят и още пет други принципа за
успешното постигане на целите: яснота; предизвикателство; ангажимент; обратна
връзка; предварително определяне сложността на целта. Добрият лидер е добър не
само защото има развит лидерски потенциал, но и защото е обучаван и знаещ. Той се
позовава на общите достижения на знанието в областта на теориите за мениджмънта,
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респ. - използва някои от най-добрите и значими модели за поставяне на цели.
Безспорно един от най-популярните и познат модел е известният SMART модел. През
годините този модел за целеполагане се утвърждава като широко приложим и полезен и
бива развиван в други разширени варианти като например SMART/ЕR. Методът SMART
и неговата модификация - SMART/ЕR са безспорно полезни, но вече остарели модели.
Съответно съвременните проекции на лидерството боравят и с много добрите други
модели за целеполагане: SPIRO (“SPIRO - A New (To You) Goal-Setting Model” ,
https://www.thecoachingtoolscompany.com/spiro-a-new-to-us-goal-setting-model/
15.11.2019) модел - създаден от Дж. Е. Джоунс и публикуван в наръчник за групови
фасилитатори през 1972 г.; концепцията HARD, абревиатура, която макар да звучи като
„трудно“, всъщност предлага съвременен подход за лесно постигане на цели. Създадена
от Марк Мърфи (основател на компанията за обучение и изследвания на лидери
Leadership IQ и автор на бестселъра на New York Times Марк Мърфи; CLEAR - ясна и
интуитивна рамка, разработена от проф. Питър Хокинс (“Clear model”,
<https://www.businessballs.com/coaching-and-mentoring/clear-model/>, 12.11.2019) през
средата на 80-те години, който предлага коучинг модел за управление на ролите в екипа.
Тя поставя мениджъра на екипа (който може да е, но не е задължително да бъде лидер на
екипа) в ролята на коуч, който генерира подкрепа на служителите си в процеса на
поставяне и реализиране на цели и за подобряване на ефективността на отделния
служител и екипа.
Който и модел да изберем за правилно целеполагане е важно да вземем
предвид, че: не може да има разминаване, още по-малко – противоречие между
личните цели на един лидер и целите, които той си поставя в бизнес план, между
целите на екипа и целите на компанията. Частните следва да бъдат част от общите
цели. Допустимите различия са количествени, т.е. касаят обем, но не и качествени.
Затова постигнатите резултати са в пряка функция от правилно, точно и ясно
формулираните цели и грижата те да са съответствие с моралните ценности на
екипа, от който се очаква тяхното реализиране. „Компаниите – победителки имат
„прости и ясни цели, които редовно преразглеждат, силен контрол и измерване на
резултатите“ (Report ot the IBM Institute for Business Value, Mar.2009, Succeeding in the
New Economic Environment, p.12).
Лидер и екип. Няма лидер без екип и екип без лидер. Екипът представлява
система - съвкупност от личности. „Ако системата не е наистина динамична,
постоянно адаптираща се към средата, в която функционира, тя постепенно ще става
все по-неспособна да доставя онова, за което е създадена“ (
).
Предвид това качественото лидерство се свързва неизменно с модели за управление на
хора, в частност – екипи. С помощта на лидерските действия, екипът може да бъде
развиван в посока ефективност и ефикасност. Затова, неизменна част от
инструментариума на лидерството е една от най-популярните концепции за групова
динамика на група от хора, създадена през 1964 г. от Брус Тъкман и впоследствие
разпозната и възприета като уместен подход за управление на екипи. В своята
публикация (Tuckman, 1965, p. 63), Тъкман разграничава четири различни етапа в
развитието на групата - „Forming, Storming, Norming, Performing”. В превод на
български език това би звучало като „Формиране, Борба, Нормиране, Изпълнение“. За
измерване на зрелостта на групата, респ. нейната ефективност, Тъкман изследва два
показателя – отношенията между участниците; и отношението на участниците към
общата екипна цел и прогреса по изпълнението й. В горепосочените четири етапа от
развитието на екипа зрелостта е различна и в значителна степен зависи от действията на
лидера.
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Концепцията на Тъкман дава яснота за ролята на лидера и нейната еволюция
– успоредна на зрелостта на екипа. Видно е, че успешното лидерство преминава през
различни стилове и подходи, съобразени с фазата на развитие на екипа, който го
следва и обратното следван от екипа си е този лидер, който „се движи“ и съобразява
с темпото на екипа си. Лидерът не бива да остава изолиран от екипа си, напротив
бидейки в постоянно и пълно взаимодействие с хората в екипа си, е важно да се допитва
до тях, да иска да чуе тяхното мнение затова как заедно да постигнат целите си.
Показвайки, че цени мнението на всеки член на екипа си, лидерът акумулира усещане за
пълноценно участие и полза на всеки поотделно. И защото хората трудно говорят за
провалите си, добрият лидер насърчава разговори, свързани с успехите. „Култура,
изградена около успеха с много голяма вероятност ще подкрепи изключително доброто
представяне“ (David L. and Whitney, 2005).
Автентичност. „Лидерите на бъдещето трябва да притежават ценности и
визия, да бъдат автентични, гъвкави и целеустремени“ (Уитмор, 2012, с.220-260). Да си
такъв, какъвто си, да не се страхуваш да бъдеш себе си пред хората, с които работиш е
възможно едва след като си се освободил от „семейната, социалната и културна
обремененост, както и от фалшивите вярвания и предположения, които сме натрупали
по пътя си. То е свързано и с освобождаването ни от страха: от провал, да бъдем
различни, да не изглеждаме глупави, от това, което може да си помислят останалите,
от отхвърляне и още много други егоцентрични страхове“ (Уитмор, 2012, с.220-260).

Обобщение
Ако разгледаме лидерството в условия на криза е резонно да обърнем внимание на
данните изнесени през 2008 г. в “Report of the conference board” (Report of the Conference
Board, 2008, CEO Challenge 2008: Top 10 Challenges, p.5), а именно, че две от основните
предизвикателства за лидери в тази ситуация са реализацията и последователността в
прилагането на стратегията. От тези данни, както и от всичко посочено по-горе в доклада
е видно, че успешният лидер е добър стратег и същевременно има нагласата за гъвкавост
по отношение на тактиките, които използва за постигането на целите си. В общ
икономически план, не можем да не отбележим тревожните тенденции към загуби на
доверие. Компаниите печелят повече, когато мениджърите и работниците в тях си имат
доверие. Кредитни и финансови сривове, климатичните промени променят условията в
които живеем и работим. Как ще реагира бизнеса? Коя е адекватната реакция? Какво е
бъдещето на бизнеса?
Уитмор, 2012,
с.220-260
Уитмор,
2012, с.220-260
Списание Fortune 500 посочва, че: средната продължителност на
живота на компаниите е под 50 години, тъй като много от тях не успяват да се адаптират
към дългосрочните предизвикателства на средата. Адаптацията към средата е от
жизненоважно значение за оцеляването на една компания. Визирайки бъдещето на
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фирмите, Рене Рорбек (
) въвежда понятието

Уитмор, 2012, с.220-260 Да има поглед далеч
напред и нагоре, да вижда корпоративния форсайт може само лидерът, който има обща
позитивна и оптимистична нагласа и е преодолял страха.
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Резюме: Лидерството е обект на изследване на социалната и организационната психология,
като консенсусът по отношение на дефинициите и терминологията е по-скоро условен. Лидерството
е постоянна и целенасочена промяна, която изпреварва темповете на групата и задава стандарти на
поведение и професионална реализация. Докладът разглежда психологическите аспекти на
феномена лидерство, основните характеристики на успешния (ефективен) лидер, елементите и
функциите на лидерското поведение, както и психологическите аспекти на управленския процес.
Ключови думи: лидерство, промяна, управленски процес
Abstract: Leadership is the subject of research in social and organizational psychology, with
consensus on definitions and terminology that is rather conditional. Leadership is a constant and purposeful
change that outpaces the pace of the group and sets standards of behavior and professional realization. The
report examines the psychological aspects of the leadership phenomenon, the main characteristics of a
successful (effective) leader, the elements and functions of the leadership behaviour, and the psychological
aspects of the management process.
Keywords: leadership, change, management process

Човешкото същество, което по дефиниция е "социално животно", през целия
си живот непрекъснато пребивава в различни групи - семейство, училищни класове,
професионални общности и др. Във всяка една от тези групи обикновено има
личност, която е по-влиятелна в сравнение с другите. Това са личностите, които се
възприемат като лидери.
Един от учените пионери в изследването на лидерските качества е Макс Вебер.
Той поставя акцент върху способността на човека да бъде харизматичен в ситуации,
свързани с необходимостта от постигане на конкретна цел от група хора. Освен това,
харизмата е качество, с което човек се ражда, а не го придобива. (Вебер, 2000, с. 5485).
Посоченият възглед може да определим като кореспондиращ с „теория за
свръхчовека” на Фридрих Ницше. При него също човекът се проявява, легитимира
като лидер в конкретна ситуация, която насочва към присъщите личностни качества.
Лидерът обикновено се открива сред групата от хора, а не се формира в процес на
обучение и образование (Ницше, 2001, с. 567-580).
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Феноменът лидерство е обект на изследване на социалната и организационната
психология, като консенсусът по отношение на дефинициите и терминологията е
по-скоро условен. Психологическата теория идентифицира основно два типа лидери
- формални и неформални.
Формалните лидери са такива по презумпция - т.е. по силата на някакъв
формален статус, който ги поставя в ръководна позиция в някаква организационна
йерархия. Много често техния неформален статус (т.е. тяхната значимост за другите
членове на групата, тяхната атрактивност и желаност) е по-нисък от техния
формален статус.
Неформалните лидери обратно са онези харизматични личности, чието
влияние е безспорно, но чийто формален статус е по-нисък от неформалния им
рейтинг. Но те реално влияят на взаимоотношенията в една организация. В редица
изследвания е установено, че харизматичните лидери предизвикват подобни действия у
хората около тях. (Байрд, 2008, с.17-24) Тези действия са израз на готовността за
подчинение на лидера, което е един от желаните ефекти на лидерството.
Идеалният вариант за една организация е неформалният лидер да притежава
формална организационна власт - обратният случай се превръща в евентуален и
траен източник на организационни конфликти.
Основните характеристики на успешния (ефективен) лидер са:
- усещането, че си източник на сила;
- усещането за значимост на собствената личност;
- неразчитането на принуждаваща власт (конвенция за доброволност);
- наличието на подходящи персонални характеристики.
Или казано по друг начин, лидер е този, чийто личностен профил включва
задължително тези четири характеристики.
Идентичността на лидера
Идентичността не е изначално зададена, нито пък е статична. Тя е процес,
динамика и нещо, което търпи някакви промени, макар и в някакви предварително
дефинирани граници.
Идентичността грубо казано е един аргументиран отговор на въпроса "Кой съм
аз?". Обикновено този отговор се крепи на обективни факти, субективни
интерпретации и личностни фантазии и заблуди. Идентичността е относително
стабилно образувание, една от чиито функции е да улеснява личността в контакта и
с външния свят. Чрез нея човек интегрира и структурира собствената си личност.
По отношение на лидерската идентичност задължително трябва да се
отбележат няколко особености.
1. Тази идентичност се опубличностява в условията на конкурентност –
конструктивна или откровено деструктивна.
2. Тя винаги търпи интервенции и корекции. Особено, когато неформалният
лидер се трансформира във формален ръководител.
3. Лидерската позиция поставя личността в относително изолирана ситуация.
Иначе казано - "Короната тежи". Тази изолираност може да доведе до криза
на идентичността. В някои случаи тази криза се управлява успешно и личността
излиза от нея с още по-стабилна и "ремонтирана" идентичност, но не са малко и
случаите, когато неразрешената криза може да доведе до отказ от лидерската
позиция и доброволно оттегляне.
Процесът на формиране на лидерската идентичност преминава през:
- Идентифицирането на лидера като такъв (било като групов консенсус, било в
условията на някаква екстремалност).
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- Самоопределянето му като лидер. Това самоопределяне става в процеса на
сравнение с другите и в намирането на обективно констатирани и признати
предимства.
- Постоянно търсене на доказателства в подкрепа на лидерския статус. Т.е.
лидер не се става веднъж и завинаги. В контекста на един постоянно променящ се
свят лидерите бързо се "износват" или се превръщат в демоде. Това е особено
подчертано при конюнктурните лидери, които ако не усвоят успешно лидерската
роля и не я докажат по убедителен начин се превръщат в управленци - еднодневки.
Успешният лидер притежава една стабилна и едновременно с това гъвкава
идентичност, която му позволява да експлоатира управленските си функции
ефективно, без излишен разход на време и усилия и едновременно с това да
демонстрира предимствата на собствената си личност и статус по респектиращ за
другите начин.
Иначе казано – не е достатъчно да си вършиш добре работата. Необходимо е и
да показваш колко добре си вършиш работата.
Елементи и функции на лидерското поведение
Този списък първо – далеч не е изчерпателен и второ – той не представлява
ранжиране на процеса на управление.
Вземане на управленски решения
Лидерът е онази статусна личност в организацията, която обсъжда, анализира
и интерпретира информацията с подчинените си, но в крайна сметка той взема
финалното решение по конкретен проблем. Този процес включва:
• правилно формулиране на задачата (идентифициране на проблема);
• очертаване на целите;
• анализиране на наличните ресурси;
• търсене на алтернативи;
• избор на алтернативи и формулиране на вариант на решението;
• номиниране и възлагане на решението.
Независимо дали процесът на вземане на решението ще премине през всичките
изброени етапи или ще се използва по-съкратена процедура, отговорността за
финалния избор се носи от лидера.
Делегиране на права и отговорности
Задължителен елемент от ефективното управление е способността и желанието
на лидера да споделя (делегира) правомощия и отговорности на своите подчинени.
Това създава илюзията за някаква относителна равнопоставеност в екипа, което пък
мотивира доста ефективно и сравнително евтино персонала. Личностната и
професионална значимост на простосмъртния служител се повишава тогава, когато
освен задължения той има официално анонсирани права и отговорности.
Персоналната отговорност изисква и персонална лоялност. Това обвързва
подчинените много по-сериозно с целите и функциите на една организация.
Контрол и санкциониране (подаване на обратна връзка)
Контролът в идеалния случай е един ненатрапчив начин да се проследява
изпълнението на определена задача. Този контрол може да бъде предварително
анонсиран и договорен с подчинените, може да бъде реализиран и чисто ситуативно.
Но той така или иначе е необходимото зло и като такова то трябва да бъде поднесено
на персонала в една приемлива и атрактивна форма.
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Санкционирането е позитивно (награди) и негативно (наказания). Позитивната
обратна връзка трябва да се осъществява непосредствено след успешна изява и то
по възможност в публична ситуация.
Докато негативната санкция е препоръчително да се прави в поконфиденциален контекст, да касае единствено санкционираната проява, без да
засяга личността на подчинения и да се аргументира убедително.
Развитие на кариерата
Ефективният лидер не управлява сам. Той създава и възпитава една добре
подготвена управленска класа. Т.е. той се грижи за развитието на кариерата на
своите подчинени. Това означава в психологически план:
- Добро познаване (диагностика) на персоналните и професионалните качества
на членовете на екипа;
- Умения да се "види" перспективата на развитие на отделния човек.
По този начин лидерът дефинира стандарти и процедури, които му гарантират
безболезнено управление на перспективите на неговите подчинени. Стандартите и
процедурите означават наличието на правила за регламентиране на
взаимоотношенията. Освен това те задават началото, конкретните резултати и
евентуално апогея на една кариера.
Управление на комуникацията и взаимодействията в групата
Особено важна лидерска функция е тази, свързана с комуникативните аспекти
на организационното взаимодействие. Лидерът успява да контролира или поне да
познава каналите на протичане на информацията както във вертикален (йерархичен)
порядък, така и в хоризонтален (неформален). Това не означава да се превръща в
"Големия брат", но пък и не бива да се преживява като щраус в критична ситуация.
Лидерът познава митологията и фолклора на групата или организацията, която
управлява. Дори ако отидем още по-надалеч: той сам създава и управлява митове.
Основните препоръки по отношение на този аспект от управлението са познаване и
използване на различни комуникационни канали, познаване и използване на
неформалните структури и взаимоотношения в групата.
Планиране на развитието на групата
Лидерът задава перспективата на развитие не само на отделния член, но и на
целия екип. Управлението на един екип означава осигуряването на неговото
развитие. В този смисъл лидерът трябва да мисли перспективно и контекстуално.
Анализът следва не само времевата, но и пространствената перспектива.
Психологически аспекти на управленския процес
Лидерството се определя като начин на въздействие върху хората, които работят
заедно за изпълнение на обща цел. (Семерджиев, 2007, с. 49. В този смисъл
лидерството е тясно свързано с мотивацията и влиянието върху хората.
Ръководството е социален феномен, а лидерството - психологически. Съвременното
разбиране и ефективното лидерство се свързва с чувствителността към потребностите
на последователите, което намира израз в стремеж за развитие и подкрепа в
постигането на цели. Следователно, лидерството е функция на лидера.
Мениджърът влияе върху своите подчинени от позициите на длъжността и
властта произтичаща от нея. Лидерът определя посоката и чрез психологическото си
въздействие влияе върху хората, които доброволно го следват (Пийлинг, 2006, с. 33-
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43). Отношенията, които се изграждат от мениджъра са в посока “ръководителподчинен”, а при лидерството “лидер-последовател”.
1. Хуманен аспект. Управление чрез психологическа близост. "Аз съм добър
човек - подчинените ми се доверяват, знаят, че могат да разчитат на мен и ме
следват".
Този аспект отразява степента, в която лидерът структурира отношения на
доверие, подкрепа и лоялност. Този тип лидери са концентрирани върху добрите
взаимоотношения в екипа. По този начин се създава най-безпроблемно груповото и
личностното усещане за групова, организационна или институционална подкрепа и
защита.
2. Делови аспект. Или - управление чрез професионализъм. "Аз съм един от
най-добрите професионалисти в организацията и затова подчинените ме следват".
Колкото по-структурирана е една дейност, толкова повече се засилва тежестта
на този компонент на управлението. Например, банкерите са изключително
ориентирани към този аспект, а имиджмейкърите, поради спецификата на тяхната
дейност, отдават много малко значение на структурираността и професионализма.
3. Йерархичен аспект. Тоест - управление чрез власт. "Аз съм лидер и нося
цялата отговорност за резултатите от дейността. Подчинените разбират това и
ме следват".
Този аспект е особено важен за лидерите, които имат реална, формална власт и
освен това имат по-авторитарна личност или склонност към свръхпротекционистко
отношение към подчинените. Свръхнадценяването на този аспект води или до търсенето
на готови решения от по-високи йерархични нива, или до изземването на функции,
които надхвърлят прерогативите на лидера. И в двата случая това води до лидерска
неадекватност.
В зависимост от конкретиката на ситуацията тежестта на отделните аспекти е
различна. Успешната управленска стратегия предполага балансирано съчетание между
професионализма, властта и психологичната близост. Управлението чрез високо
равнище на професионализъм от гледна точка на дейността най-успешно управлява
обичайните, ежедневните и рутинни ситуации.
Управлението чрез психологична близост доминира при възникването на
критични ситуации във взаимоотношенията - конфликти на междуличностно и
междугрупово равнище.
В екстремални ситуации като най-адекватно се възприема управлението чрез сила
- например професионални ситуации, свързани с дефицит от време, с критични за
групата или отделни нейни членове условия.
Лидерство и организационен контекст
Лидерството съвсем не е изолиран процес, тъкмо напротив – ефективното
управление непрекъснато диагностицира организацията и се опитва да бъде адекватно
или да променя организационния контекст.
Например творческият лидер в бюрократична организация е просто един
предизвестен "организационен труп". Обратно - бюрократът не се радва на просперитет
в една гъвкава, модерна организация.
Да познаваш организационния контекст означава да намериш подходящата ниша
за развитието на персоналната кариера или ако няма такава – просто физически да
напуснеш тази организация. Много често има несъвместими лидери и организации.
Това не означава, че те са лоши. Просто раздялата по взаимно съгласие е най-доброто
решение за личностното и организационното здраве.
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Основната идея е, че лидерът е успешен тогава, когато е адекватен на
организацията, за която работи. Освен варианта с напускането, друга възможна
стратегия на действие в една такава ситуация е осъществяването на организационна
промяна. Но тук задължително трябва да се отчетат някои особености:
1. Организационната (или груповата) промяна е един изключително болезнен за
организацията (групата) процес. Дори когато е крайно наложителен. И никога не се
възприема доброволно и без съпротива от страна на всички членове.
2. За да осъществи промяна, лидерът трябва да инвестира огромни количества
време, ресурси, усилия, политически действия.
3. Той се нуждае от ясно заявена институционална подкрепа и от
демонстрираната подкрепа на някои членове на групата - за предпочитане с висок
неформален статус.
4. Организационната (груповата) промяна изисква последователност и ясно
демонстрирана увереност в правилността на лидерските действия. Публичните
разколебавания дават основания за засилване на съпротивите.
Лидерството се идентифицира като процес на междуличностни взаимоотношения,
при които група от хора действат под влияние на трето лице. (Шермерон, Хант, Осборн,
2006, с. 287). За да протече този процес, трябва това лице да е спечелило доверието на
групата.
И така - лидерството е един процес, функция на личностните качества на лидера,
на спецификата на конкретната дейност, на организационния контекст и
организационната конюнктура. Лидерството е динамика, която подлежи на контрол и
едновременно с това позволява максимална гъвкавост. Лидерството е постоянна и
целенасочена промяна, която изпреварва темповете на групата и задава стандарти на
поведение и професионална реализация.
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ЛИДЕРСТВОТО - СЪВРЕМЕННА АЛТЕРНАТИВА ЗА
ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ
ас. Надежда Косева Стефанова, СА „Д. А. Ценов”, гр. Свищов
LEADERSHIP - A MODERN ALTERNATIVE FOR
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
Assist. Nadezhda Koseva Stefanova, Academy of Economics „D. А.
Tsenov“, Svishtov
Резюме: В настоящия доклад последователно са анализирани концептуалните възгледи и
дефиниции, обуславящи понятието „лидерство”, вследствие на което се констатира, че между
лидерството и организационното развитие съществува каузалност, благоприятстваща постигането
на по-добри икономически резултати.
Направен е сравнителен анализ между ръководство и лидерство, въз основа на който
открояваме, че лидерството е функция насърчаваща ефективното организационно поведение, което
неизменно води до изкристализиране на фирменото съвършенство.
Акцентът в настоящата разработка се поставя върху ролята на лидерството, която има за цел
да инкорпорира интересите на отделната личност в установяването и постигането на всеобщия
организационен прогрес.
Ключови думи: лидерство, управление, организационно развитие
Abstract: This report has consistently analyzed the conceptual views and definitions underlying the
concept of leadership which has led to the conclusion that there is a causality between leadership and
organizational development that promotes better economic outcomes.
A comparative analysis was made between management and leadership, of which we emphasize that
leadership is a function that promotes effective organizational behavior, which invariably leads to the
crystallization of corporate perfection.
The emphasis in this development is on the role of leadership which aims to incorporate the interests
of the individual in establishing and achieving overall organizational progress.
Keywords: leadership, management, organizational development

Въведение
В съвременната бързоразвиваща се динамична среда, все повече внимание трябва
да се обръща върху човека и неговия потенциал, тъй като се явява стратегически ресурс
с първостепенно значение за поддържане и укрепване жизнеспособността на всяка една
стопанска единица. Ролята на лидерството в живота на съвременното управление до
голяма степен обуславя ефективните и успешните във времето резултати. Всеки един
ръководител трябва да поеме ангажимента да влезе в ролята на лидер, който на основата
на авторитета и новаторството, които притежава, успява да въздейства активно и
целенасочено като мобилизира и вдъхновява своите подчинени при изпълнението на
организационните цели и задачи, което от своя страна допринася за постигане на общото
организационно развитие в рамките на дадена организация.
Обект на настоящата разработка е лидерството в рамките на дадена организация.
Предмет на разработката e концептуалната същност на лидерството през
различните периоди от време, които в най-пълна степен разкриват неговата същност.
Целта, която си поставяме е да се анализира ролята на лидерството в
установяването и постигането на всеобщото организационно развитие.
Концептуални възгледи относно понятието „лидерство”
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Наложилото се в българската научна литература понятие „лидер” (англ.- leader),
идващо от англоезичната литература, има като синоним думите вожд, водач. Обикновено
най-влиятелната личност в дадена група от психологическа гледна точка се нарича
лидер. Пресечната точка в много определения за това що е лидер, е способността му за
влияние върху другите. Лидерството е групово, социално-психично явление, т.е. лидерът
е немислим без групата, сам за себе си. Лидерът е елемент на груповата структура и
продукт на груповата динамика, а лидерството е система от отношения в тази структура
(Андреева, 1983; Стоянов, 2008).
През последните години прави впечатление, че лидерството се определя като
процес на повлияване за постигане на определени цели или визия. Един от най-големите
познавачи на лидерството, Гари Юкъл, обобщава, че до 80-те години на миналия век се
акцентира на рационалните, когнитивни процеси, а съвременните концепции наблягат
повече на емоционалните аспекти на влияние на лидера. За открояване характеристиките
на лидерството е необходимо очертаването на границите му. Докато мениджмънтът се
занимава с реализиране на плановете и стратегията на организацията, то лидерството е
създаване на визия за бъдещето. Може да се обобщи, че докато мениджмънтът е
ориентиран към постигане на задачата, лидерството е да накараш другите да поискат да
изпълнят задачата (Асенов, Дилков, & Емилова, 2017).
Изследователи като Schrieman и Toliver определят, че „лидерството е процес на
социално явление, в който лидерът търси доброволно участие на подчинените си в
усилието да постигне целите на организацията” (Schrieman & Toliver, 1978, p. 35).
Други автори като Jacobs и Jaques подчертават, че „лидерството е процесът на
даване на цел (посока, която има смисъл) на колективните усилия, водещ до постигането
й” (Jacobs & Jaques, 1987, p. 8).
Според Kotter „лидерството е определяне на това, как бъдещето трябва да
изглежда, насочване на хората в тази посока и вдъхновяването им, за да може това
бъдеще да се случи независимо от обстоятелствата” (Kotter, 1996, p. 25).
Относно лидерството С. Джонев пише: „…Доброто лидерство води до добри
междуличностни отношения, по-висок морал между членовете, ефективно протичащи
групови процеси, и в резултат по-висока трудова продуктивност (Джонев, 2001, стр.
280).
Cook и Hunsaker установяват, че „лидерството е актът на даване на посока,
енергетизиране на другите и получаване на тяхната доброволна посветеност на
лидерската визия” (Cook & Hunsaker, 2001, p. 491).
Други изследователи като Sindell и Hoang определят, че „лидерството е
практикуване на специфично поведение и качества, като придобиване на знания,
стратегическо мислене, комуникационни умения и развитие на другите” (Sindell &
Hoang, 2001, p. 1).
„Лидерството е процес на повлияване на другите за разбиране и постигане на
съгласие за това, какво трябва да бъде направено и как да бъде направено ефективно, а
също и процеса на подпомагане на колективните усилия за изпълнение на споделени
цели” – посочва Yukl. (Yukl, 2002, p. 7).
Друго схващане, приложено в теорията на лидерството е на Robins, който описва
лидерството като „… способността за повлияване на групата за постигане на целите”
(Robins, 2003, p. 314).
А. Ангелов отбелязва, че „лидерството е способност да се влияе върху индивиди и
групи хора, подтиквайки ги да работят за достигане на някаква цел” (Ангелов, 1998, стр.
261).
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М. Паунов, например, изброява няколко определения за лидер, всяко от които
вярно, но недостатъчно пълно. Като дефинира лидерството, той посочва, че понятието
включва:

Наличието на определено взаимоотношение на влияние между двама или
повече човека;

Процес, чрез който един субект предизвиква желаното поведение у
подчинените си;

Направляване и координиране на работата на екипните членове;

Междуличностна връзка, при която съобразяването с другия идва по
необходимост, а не по принуда;

Предизвикване на промяна у последователите, създаване на представи за
целите, които могат да бъдат преследвани и снабдяване на последователите с
начини за постигането им;

Процес на такова повлияване на една организирана група, което би я накарало
да се стреми към постигане на целите си (Паунов, 2005).
Интерес представлява съвременната трактовка дадена от Petrie, който счита, че
„развитието на лидерството е ценен инструмент за създаване на траен успех за
организацията и нейното конкурентно предимство” и е от съществено значение за
нейната конкурентоспособност и корпоративна устойчивост на пазара (Petrie, 2014).
От направените дефиниционни съждения относно същността на понятието
лидерство, можем да констатираме, че многообразието от представените становища се
обединява около твърдението, че лидерството по своята същност е неизменна част от
дейността на всяка една стопанска единица. Лидерът се явява модел за подражание, от
който до голяма степен се определя и участието на подчинените за реализирането на
техните лични цели, което довежда до наличието на по-висока организационна
продуктивност. От всичко казано дотук установяваме, че между лидерството и
организационното развитие съществува зависимост, чрез която непосредствено се
постига по-ефективна и по-ефикасна във времето управленска стабилност.
Сравнителна характеристика между ръководител и лидер
След като изяснихме концептуалната същност на понятието лидерство, без да
претендираме за изчерпателност, е необходимо да направим сравнителен анализ между
ръководство и лидерство.
Повечето автори, занимаващи се с изясняването на понятието лидерство и
ръководство извеждат разликите между двете понятия (В. Гюрова, К. Хаджиев, Ц.
Семерджиев, Г. Петков и др.). В една от своите статии К. Хаджиев, (Хаджиев, 2012, стр.
17) описва различията между ръководител и лидер (виж таблица 1).
Таблица 1. Основните различия между ръководител и лидер
Ръководител
Лидер
Назначава се официално.
Издигането му става от членовете на
екипа.
Може да няма авторитет
Без авторитет не може да бъде лидер.
Свежда интересите и задачите на
Регулира междуличностните отношения.
организацията до изпълнител.
Изпълнява планирано своите действия.
Действа импровизирано. Влияе се от
Действията му са стабилни и устойчиви.
настроенията на екипа.
Счита, че служителите му са длъжни да
Умее да накара екипа си да го следва, с
се подчиняват и по-малко се вслушва в
желание и вътрешна убеденост.
тях.
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Държи на дистанцията между него и
Отнася се с екипа си като с равни.
подчинените му.
Държи на традиционното и не е склонен
Новатор. Уважава новите идеи.
към радикални промени.
Не е склонен да признава, че някой от
Признава заслугите на всеки член от
подчинените му са по-добри от него.
екипа.
Отговорността му е конкретна.
Отговорността му е неопределена.
Стреми се да се хареса на
Стреми се да се хареса най-вече на екипа,
висшестоящите.
с който работи.
Не е склонен да признава грешките си.
Публично признава грешките си.
Когато ръководителя не съвпада с
При наличие на лидер, членовете на
лидера, подчинените реализират само
екипа могат да реализират пълния си
част от възможностите си.
потенциал.
Източник: Хаджиев К., Нови измерения на екипния подход, 2012 г., с. 17.
На фона на представения сравнителен анализ можем да коментираме, че в рамките
на дадена организация ръководството се разглежда като процес, при който в повечето
случаи еднолично се вземат решения като не подлежат на съгласуване сред човешкия
капитал. Няма наличие на склонност да се признават грешки, при което след като се
координират действията на работниците и служителите те успяват да реализират само
част от своите възможности. В сравнение с ръководството, лидерството най-често се
използва за насочване и повлияване на личните интереси на отделната личност към
постигането на общата организационна цел. По своята същност лидерството
представлява ефективна функция за установяване и изкристализиране на фирмено
съвършенство, тъй като в повечето случай тя е изкуство, включващо от една страна
лични качества, а от друга се основава на позициите, които се създават по време на
развитието и усъвършенстването си като личност. Въз основа на изградения авторитет,
лидерът успява да повлияе стратегически върху подчинените като
регулира
междуличностните отношения, инкорпорира интересите на работниците и служителите
в посока към установяване на подходящо поведение, целящо получаването на ефективен
резултат. Непосредствено след всеки постигнат резултат подчиненият бива възнаграден
за усилията, вложени от него, при което работната сила има възможността напълно да
разгърне и активизира своя потенциал.
Днес ефективното управление е така жизнено необходимо за компанията, както
никога преди (Cameron & Quinn, 1999, p. 5).
Съвременната организация, в частност съвременното управление се характеризира
с редица предизвикателства. Според данни от проучването на Global Leadership Forecast
(Global Leadership Forecast 2014/2015), съвременната организация съществува в условия
на променливост 40%, несигурност 32%, сложност 36%, двусмисленост 31% (виж фигура
1).

променливост

несигурност

сложност

двусмисленост

Източник: Адапт. по
данни на Global Leadership Forecast 2014/15
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Фигура 1. Предизвикателствата пред съвременната организация
В контекста на съвременната турбулентна бизнес среда ролята на лидерството се
явява фактор с критическа важност за ефективното съществуване и функциониране на
всяка една организация. Вниманието най-вече трябва да се фокусира върху лидерството
и неговата важност, тъй като се явява съвременна алтернатива за висока управленска
устойчивост.
Според доклада на Deloitte относно тенденциите в човешкия капитал през 2016г.
(Global Human Capital Trends 2016) се установява, че 89% от анкетираните респонденти
са посочили нуждата от засилване, реинженеринг и подобряване на организационното
лидерство като важен приоритет за компанията, а 11% го оценяват като не важен фактор
(виж фигура 2).
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Източник: Адап. по данни на Global Human Capital Trends 2016
Фигура 2. Оценяване на лидерството по степен на важност (2016)
През 2019 г. отново според данни от проучването на Global Human Trends (2019
Global Human Capital Trends) е констатирано, че 80% от анкетираните оценяват и
поддържат своя възглед, че лидерството е с висок приоритет за своите организации, а 41
% смятат, че са готови да отговорят на лидерските им изисквания (виж фигура 3).
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Източник: Адап. по данни на 2019 Global Human Capital Trends
Фигура 3. Оценяване на лидерството по степен на важност (2019)
На фона на представените данни от фигура 2 и фигура 3 можем да коментираме, че
през последните няколко години се запазва тенденцията за лидерството като необходим
и жизнен приоритет за повечето съвременни организации по света.
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В проучване на Aon Hewitt26 през 2014 г. се установява, че лидерът олицетворява
компанията и нейната култура и към него очакванията са най-високи. Служителите
вярват, че добрият лидер балансира техните интереси с тези на компанията (64% към
42% спрямо компании, в които не се открояват лидери), те подкрепят и прилагат успешно
практиките за управление на хора (63% към 42%), отнасят се към служителите като към
най-ценния актив на компанията (55% към 34%) (Стоянова, 2015).
Интерес представляват и резултатите, получени от националното изследване на
ангажираността, според които (Национално изследване на ангажираността) лидерството
отново заема доминантна позиция с първостепенно значение. Лидерството и неговото
развитие е от ключово значение за цялостната организационна атмосфера. Усилията в
откриване и развитие на лидерските умения са инвестиция в развитието на бизнеса, но
не само. Тези усилия дават отзвук и в развитието на обществото и на предприемаческата
култура в България.
Ролята и значението на лидерството в съвременния организационен живот е
неоспорима, тъй като чрез нея в най-голяма степен се оказва влияние върху поведението
на хората, работещи в дадена организация, тъй като именно работната сила и присъщите
й професионални и личностни качества са сърцевината, въз основа на която се постигат
успешните във времето стратегически резултати. За да се съхрани лидерството като
успешна форма на управление в условията на съвременната среда, изпълнена с
непредсказуеми промени, е необходимо да се ангажира с поведение, което да бъде
насочено към активизирането и разгръщането на човешкия потенциал, което непременно
води след себе си устойчива организационна ефективност за дългосрочен период от
време.
От казаното дотук следва да обобщим, че за да се постигне всеобщ организационен
прогрес в рамките на дадена организация е необходимо ръководителят, заемащ
управленска позиция, да упражнява своята дейност през призмата на съгласуваността
между ръководните и лидерски функции, което на свой ред се явява необходима
предпоставка за нейния цялостен просперитет.
Заключение
В заключение от всичко казано тук можем да отчетем следните по-важни моменти.
В настоящия доклад се разглежда концептуалната същност на понятието
лидерство, въз основа на което се установява неговото социално влияние, изразяващо се
в повлияване върху другите, активизиране и разгръщане на техния потенциал, което
допринася за постигане на организационна във времето продуктивност.
За по-пълното изясняване на лидерството и неговата важност е направен
сравнителен анализ между ръководство и лидерство, при което се подчертава, че
лидерството като съвременна функция на управление инкорпорира интересите на
отделната личност и регулира междуличностните отношения в посока към постигането
на по-ефективни трудови резултати.
Предвид нарастващата променливост, несигурност, неопределеност и сложност,
пред които е изправена съвременната организация е необходимо вниманието да се
съсредоточи най-вече върху ролята и значението на лидерството, което се явява
настояща алтернатива за успешното функциониране и развитие на всяка една стопанска
единица.

В проучването на Аон България през 2014г. са включени общо 56 компании от 12 индустрии. Близо
14 500 служители са споделили мнението си за своя работодател и 456 топ мениджъри (лидери) са
оценили компаниите, които управляват.
26
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ВЛИЯНИЕ НА ТРУДОВИЯ СТАТУС ВЪРХУ ИНОВАТИВНОСТТА
НА МЕНИДЖЪРИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ
Д-р Юлика Марио Новкова, Бизнес психолог и личен бизнес треньор в
Juls’ Psychology.com
THE IMPACT OF THE LABOR STATUS ON THE INNOVATIVITY OF
MANAGERS AND EMPLOYEES
Julika Mario Novkova, PhD, Business Psychologist/ Personal & Business
Trainer at Juls’Psychology.com
Резюме: Изучаването на личността на мениджърите е сложен организационен проблем,
фокусиращ се върху подобряването на представянето както на бизнес лидерите, така и на цялата
организация. Развиването на иновативно и креативно организационно поведение отразява
стремежът днешните бизнес модели да бъдат конкурентноспособни чрез иновации в своите
продукти, услуги и процеси. В този процес влияние вероятно оказват различни фактори от
демографски, личностен и организационен характер. Изследването, проведено сред 968 респонденти,
демонстрира влиянието на различни характеристики върху степента на възприета иновативност на
индивидите на ръководни и не-ръководни позиции. Резултатите свидетелстват, че най-силно
влияние върху степента на иновативност имат личностните и организационните фактори и в
частност - факторът „трудов статус“. Друг съществен резултат е тенденцията мениджърите да са
по-иновативни от служителите.
Ключови думи: трудов статус, иновативност, мениджъри, служители
Abstract: Learning about the personality of managers is a complex organizational problem that
focuses on improving the performance of both business leaders and the entire organization. Developing
innovative and creative organizational behavior reflects the aspiration of today's business models to be
competitive through innovation in their products, services and processes. Various factors of demographic,
personality and organizational nature are likely to influence this process. The survey, conducted among 968
respondents, demonstrates the impact of different characteristics on the degree of perceived innovativeness
of individuals in leadership and non-leadership positions. Results show that personal and organizational
factors, and in particular the "work status" factor, have the strongest influence on the degree of innovation.
Another significant result is the tendency of managers to be more innovative than employees.
Keywords: labor status, innovativity, managers, employees

Съвременните динамични пазари изискват гъвкаво бизнес управление, в центъра
на което се поставя иновацията като основна ценност. В процеса на изучаване, създаване
и развитие на иновациите, специална роля се отрежда на личността на лидера, който води
и насърчава иновационната промяна. Индивидите, които се занимават с управление на
бизнес, независимо дали са собственици или наети като служители лидери, би следвало
да възприемат, че притежават нужните ресурси, познания и умения за справяне с
иновациите, както и да демонстрират по-висока лична иновативност.
Организационна култура и иновационно поведение на лидерите
Някои съвременни автори интерпретират предприемачеството като „личностна
характеристика, която подтиква индивида да изпълнява иновационни дейности и
мотивира креативото поведение“ (Krumov, Schneider и колектив, 2016, стр. 15). Други
автори утвърждават, че освен индивидуалните характеристики, организационната
култура е един от най-критичните фактори за повишаване на иновативността (Kaplan,
2009).
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По отношение на иновациите, Кармели и колектив (2006) дефинират
иновационното организационно поведение като процес, състоящ се от няколко етапа,
при който индивидите разпознават проблем, генерират нови (оригинални или възприети)
идеи и решения, работят за промотиране и изграждане на подкрепа за тях и създават
прототипи или модели за употреба (Carmeli, 2006, цит. по Abdullah, Omar, Panatik, 2016,
стр.179). Идентифицирането на мениджърите с иновационните организационни
ценности ще помага на всички членове да преодоляват несигурността и
амбивалентността, съпътстващи внедряването и дифузията на иновациите в
организацията. От друга страна, лидерите, които демонстрират предприемаческо
организационно поведение, вероятно сами по себе си са по-иновативни личности.
За целите на настоящето изследване ще бъдат разгледани демографски и
организационни характеристики, за които се допуска, че влияят върху иновативността
на мениджърите, предприемачите и служителите и могат да бъдат използвани като
предиктор на иновационното лидерско поведение.
Цели на изследването
Главната цел на емпиричното изследване е да се изследват разликите в степента на
възприета иновативност между предприемачите, мениджърите и служителите. Втората
основна цел е да се проследят кои характеристики оказват влияние върху възприетата
иновативност и ригидност на индивидите.
Изследователски задачи
Във връзка с изследователските цели бяха формулирани следните задачи:
 Да се проследи влиянието на организационния фактор „трудов статус“ върху
степента на възприета иновативност и ригидност на респондентите;
 Да се изследват различията между мениджърите, предприемачите и служителите
в степента на възприета иновативност;
 Да се обобщи какво е влиянието на различните демографски и личностни
фактори, които влияят върху възприетата иновативност и ригидност.
Хипотези на изследването
Хипотеза 1: Допуска се, че мениджърите ще имат по-високи резултати по скалата
за иновативност от служителите, както и че мениджърите ще имат по-ниски резултати
по скалата за ригидност от служителите.
Хипотеза 2: Допуска се, че мениджърите, които управляват собствен бизнес ще
демонстрират по-високи резултати по скалата за иновативност и по-ниски резултати по
скалата за ригидност от мениджърите, които управляват бизнес като служители.
Хипотеза 3: Допуска се, че демографските фактори “пол”, “възраст”, “трудов
опит”, “доходи”, “размер на организацията” влияят върху степента на възприета
иновативност и ригидност.
Обект на изследването и описание на извадката
Обект на настоящето изследване са 968 български мениджъри и служители,
представители на държавни и частни структури, както и собственици на микро, малък и
среден бизнес и практикуващи свободни професии (фрийлансъри). Описанието на
демографските характеристики на всяка група е поместено в Таблица 1. Добре е да се
отбележи, че резултатите на респондентите по фактора „образование“ бяха изкривени,
тъй като над 80% имат завършено висше образование и характеристиката не беше
включена в анализите, но се приема, че е възможно да оказва влияние. Факторът
„образование“ е широко проучван в литературата по отношение на иновативността, като
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редица изследователи установяват, че колкото по-високо е нивото на образованието,
толкова по-голяма е готовността за приемане на иновации (Noh, Hamzah, Abdullah, 2016).
Таблица 1. Демографски характеристики на извадката от изследването
Демографски характеристики
Служител

Трудов статус

Мениджър със
собствен бизнес

Мениджър, нает като
служител
Пол
Възраст

Служител в
държавна
организация

Размер на
Организацията
Трудов стаж

Доходи

Пол
Възраст

Служител в
частна
организация

Размер на
организацията

Трудов стаж

Доходи
Пол
Възраст

Мениджър, нает
като служител
от ниско ниво

Размер на
организацията

Трудов стаж

Доходи
Мениджър, нает
от средно ниво

Пол

Държавна организация
Частна организация
Притежавам собствен бизнес, но
не го управлявам сам/а
Притежавам бизнес и го
управлявам
Управлявам бизнеса си в съдружие
От ниско ниво
От средно ниво
ТОП-мениджър
Жена
Мъж
До 35 г.
От 36 до 55 г.
Голяма – над 250
Средна – от 55 до 250
Малка
До 10 г.
От 11 до 20
Над 21 г.
На средния праг
Над средния
На минималния праг
На максималния праг
Жена
Мъж
До 35 г.
От 36 до 55 г.
Над 55 г.
Голяма – над 250
Средна
Малка
Микро
До 10 г.
От 11 до 20 г.
Над 21 г.
На и над максималния
На и над средния
Под минималния
Жена
Мъж
До 35 г.
От 36 г. до 55 г.
Над 55 г.
Голяма – над 250
Средна – от 55 до 250
Малка
Микро
До 10 г.
От 11 до 20 г.
Над 21 г.
На и над максималния праг
На и над средния
На минималния
Жена
Мъж

Разпределение на
респондентите
Брой
Процент
100
10.3
423
43,7
9

0,9

146

15,1

62
41
79
28
78
22
51
45
44
34
22
42
39
19
55
32
11
2
301
122
293
117
13
117
94
145
67
255
122
46
62
327
5
30
11
26
14
1
21
7
10
3
19
20
2
9
31
1
48
31

6,4
4,2
8,2
2,9
78
22
51
45
44
34
22
42
39
19
55
32
11
2
71,2
28,8
69
27,6
3,1
27,7
22,2
34,3
15,8
43%
28,8
10,9
14,7
74,4
1,2
73,2
26,8
63,4
34,1
2,4
51,2
17,1
24,4
7,3
46,4
48,8
4,9
22
75,6
2,4
60,8
39,2
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Възраст

Размер на
организацията

Трудов стаж
Доходи
Пол
Възраст

Мениджър, нает
като ТОП лидер

Размер на
организацията

Трудов стаж
Доходи
Пол
Възраст
Мениджър,
който
притежава и
управлява
собствен бизнес

Размер на
организацията

Трудов стаж

Доходи

Пол
Мениджър,
който
притежава
собствен бизнес,
но не го
управлява сам

Възраст
Размер на
организацията
Трудов стаж

Доходи
Пол
Мениджър,
който
притежава
собствен бизнес
и го управлява
в съдружие

Възраст
Размер на
организацията
Трудов стаж

До 35 г.
От 36 г. до 55 г.
Над 55 г.
Голяма – над 250
Средна
Малка
Микро
До 10 г.
От 11 г. до 20 г.
Над 21 г.
На и над максималния праг
На и над средния
Жена
Мъж
До 35 г.
От 36 г. до 55 г.
Над 55 г.
Голяма – над 250
Средна
Малка
Микро
До 10 г.
От 11г. до 20 г.
Над 21 г.
На и над максималния праг
На и над средния
Жена
Мъж
До 35 г.
От 36 г. до 55 г.
Над 55 г.
Голяма – над 250
Средна
Малка
Микро
До 10 г.
От 11 до 20 г.
Над 21 г.
На и над максималния праг
На и над средния праг
На и под минималния праг
В момента няма лични доходи
Жена
Мъж
До 35 г.
От 36 г до 55 г.
Малка – от 5 до 55
Микро – от 1 до 5
До 10 г.
От 11 до 20 г.
Над 21 г.
На минималния праг
На средния праг
Над максималния праг
Жена
Мъж
До 35 г.
От 36 г. до 55 г.
Над 55 г.
Средна
Малка
Микро
До 10 г.
От 11 до 20 г.

33
43
3
25
18
29
7
19
44
16
22
57
20
8
9
19
4
7
4
15
2
8
12
8
9
19
92
54
52
85
9
4
3
24
114
34
70
42
30
104
8
4
8
1
6
3
3
6
4
4
1
2
6
1
44
18
24
36
2
2
26
34
17
32

41,8
54,4
3,8
31,6
22,8
36,7
8,9
24,1
55,7
20,3
27,9
71,5
71,4
28,6
32
67,9
14,3
25
14,3
53,6
7,1
28,6
42,8
28,6
32,2
67,9
63
37
35.7
58,2
6,2
2,7
2,1
16,4
78,1
23,1
47,9
28,8
20,5
71,3
5,5
2,7
88,9
11,1
66,7
33,3
33,3
66,7
44,4
44,4
11,1
22,2
66,7
11,1
71
29
38,8
58
3,2
3,2
41,9
54,8
27,5
51.6
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Доходи

Над 21 г.
На и над максималния праг
На и над средния праг
На и под минималния праг
В момента няма лични доходи

12
13
44
3
2

19,4
20,9
71
6,8
3,2

Методология и дизайн на изследването
Изследването се проведе чрез онлайн форма за попълване на въпросника. За целите
на дизайна беше избрана пет-степенна скала за отговори, Ликъртов тип. Скалата за
самооценка на възприетата иновативност е разработена от Хърт, Джоузеф и Куук
(1977, 2013), за да се постигнат няколко цели: 1/ измерване на желанието на индивида да
се промени; 2/ дефиниране на иновативността като личностно желание за промяна, но и
време за приемане; 3/описание на поведенческите характеристиките на всеки индивид в
различните категории последователи; 4/ измерване на „иновативността“ на иновацията
(Hurt, Joseph и Cook, 1977). Въпросите от скалата за иновативност отразяват степента, в
която даден индивид демонстрира желание за възприемане на новото и приемане на
промяната и измерват генералната иновативност на индивида (Goldsmith, Foxall, 2003).
Но освен общата иновативност (дефинирана като личностна черта, характеризираща се
с готовност за промяна или желание за опитване на нови неща), скалата съдържа айтеми,
които идентифицират и креативната, и оригинална личност (Goldsmith, Foxall, 2003).
Самата скала има добри психометрични характеристики и е валиден инструмент за
измерване на глобалната черта „иновативност“ (Goldsmith, Foxall, 2003).
Предварителна статистическа обработка на скалите от въпросника
Скалата за иновативност използва като основа модела на Еверет Роджърс за
дифузия на иновациите, дефинирайки иновативността като нормално дистрибутиран,
основополагащ личностен конструкт, който авторите интерпретират като
„желание/готовност за промяна“. Континуумът обхваща иновативността от най-ниските
до най-високите нива и всеки айтем може да бъде поставен директно в една от 5-те
категории последователи по модела на Роджърс (Menold, Jablokow, Purzer, Ferguson,
Ohland, 2014).
Във връзка с целите на настоящото изследване и издигнатите хипотези, беше
счетено за необходимо да се проследят само 2 фактора по отношение иновациите, които
очертават присъщата тенденция на личността – да се приближава или отдалечава от
концепцията за „ново“. За тази цел въпросникът беше подложен на експлораторен
факторен анализ с фиксирани два фактора чрез използването на традиционни методи за
определяне на броя фактори като Velicer MAP. Факторният анализ беше проведен с
promax ротация, за да бъде проверена корелацията между скалите. Двата фактора
обясняват 40% от вариацията във въпросите, което е силен показател за 2 фактора.
Скалата за иновативност съдържа общо 12 въпроса и има силна вътрешна валидност
от а = 0.87. Скалата за ригидност съдържа общо 8 въпроса и също има силна вътрешна
валидност от а = 0.84. Високите резултати по скалата за иновативност ще свидетелстват
за изкристализирала готовност, желание за промяна, което може да се тълкува като
поведенческо намерение, основано на съществуваща, положителна нагласа на индивида
към иновациите. Високите резултати по скалата за ригидност ще служат като индикатор
за липса на готовност, за съзнателна съпротива на промяна и отказ от приемане.
Анализ на изследователските хипотези
Издигнатата Хипотеза 1 беше проверена с помощта на Т-тест на Стюдънт за
независими извадки (Independent Samples T-Test). Резултатът от проведения Т – тест
показа, че трудовият статус на респондентите води до статистически значими
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различия в нивата на присъщата им иновативност (t(886) = 6,35; p < 0,001). Средните
стойности на мениджърите (M = 48,69; SD = 6,51) са по-високи от тези на служителите
(M = 45,6; SD = 7,53). Анализът демонстрира и че мениджърите (M = 17,00, SD = 5,29)
имат статистически значими по-ниски резултати по скалата за ригидност от
служителите (M = 18,53, SD = 6,00) (t(886) = -3,90, p < 0,001). В заключение може да се
каже, че Хипотеза 1 беше изцяло потвърдена.
Резултатите от анализа на Хипотеза 2 изцяло отхвърлиха допусканията, че
мениджърите, собственици на бизнес, ще имат статистически значими различия спрямо
наетите мениджъри по скалите за иновативност и ригидност. Мениджърите, собственици
на бизнес (M = 48,96, SD = 6,70) нямат статистически значими по-високи резултати
от наетите мениджъри (M = 48,30, SD = 6,22) (t(363) = 0,95, p = 0,34) по скалата за
иновативност. Мениджърите, собственици на бизнес (M = 16,64, SD = 5,25) нямат
статистически значими по-ниски резултати от наетите мениджъри (M = 17,54, SD =
5,31) (t(363) = -1,60, p = 0,11) по скалата за ригидност.
Издигнатата Хипотеза 3 беше проверена с помощта на Т-тест на Стюдънт за
независими извадки (Independent Samples T-Test) при наличие на две групи, и с
еднофакторен дисперсионен анализ ANOVA (one-way ANOVA) при повече от две групи
по изследваната променлива.
По отношение на променливата „пол“, резултатът от проведения Т – тест на
Стюдънт показа, че тази демографска характеристика на респондентите не води до
статистически значими различия в нивата на възприетата им иновативност.
Променливата „възраст“ също няма статистическо значимо влияние по отношение
на резултатите по скалата за иновативност и ригидност. Променливата „трудов опит“
няма статистическо значимо влияние по отношение на резултатите по скалата за
иновативност и ригидност.
Факторът „доходи“ оказва статистическо значимо влияние по отношение на
резултатите на респондентите по скалата за иновативност и ригидност. Постхок тестът
на Tukey показа, че има статистически значими разлики по скалата за иновативност
между групата на лицата с доходи на максималния праг (М = 48,95, SD = 6,50) и тези на
средния праг (М = 45,50, SD = 7,47), както и между лицата с доходи над средния праг (но
под максималния) (М = 47,65, SD = 7,24). Постхок тестът на Tukey показа, че има
статистически значими разлики по скалата за ригидност между лицата, които са
нямали налични доходи към момента на попълване на изследването (М = 21,00, SD =
5,56) и лицата с доходи над средния (М = 17,09, SD = 5,27) и над максималния праг (М =
16,98, SD = 5,58).
Факторът „размер на организацията“ не влияе върху резултатите по скалата
за иновативност (F(4,963) = 1,943, p = 0,101). Постхок тестът на Tukey показа, че
заетите в микро организации имат статистически значими по-ниски резултати по
скалата за ригидност от заетите във всички други типове организации.
Обобщение на резултатите от изследването
Факторът „трудов статус“ се явява предиктор на иновационните нагласи на
мениджърите когато сравнението се прави между индивиди, заемащи ръководни и неръководни позиции, но не предсказва по-висока иновативност между ръководещите
собствен бизнес и наетите за тази цел като служители лидери.
Резултатите от анализа на Хипотеза 3 свидетелстват, че факторите „пол“,
„възраст“ и „трудов опит“, нямат статистическо значимо влияние върху възприетата
иновативност и ригидност на респондентите. Този резултат е особено интересен тъй като
в специализираната литература се приема, че възрастта е вторият най-добър предиктор
на иновативността – открито е значително отрицателно влияние на възрастта върху
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иновативността (Tellis, Yin, Bell, 2009). Може да се допусне, че в контекста на извадката,
с нарастването на възрастта не се очаква индивидуалната иновативност да намалява
както при мениджърите, така и при служителите. Вероятно различията между
индивидите се дължат на личностни и контекстуални фактори.
Интерес представлява фактът, че характеристиката „доходи“ демонстрира
статистически значими различия по отношение на иновативността и ригидността като
индивидите с максимални доходи са по-иновативни и по-малко ригидни от останалите
индивиди. От друга страна, респондентите без доходи към момента на попълване на
въпросника са демонстрирали най-ниска ригидност.
Друг интересен резултат е влиянието на фактора „размер на организацията“
върху степента на ригидност. Респондентите, заети в микро организции, имат
статистически значими по-ниски резултати по тази скала. От друга страна, размерът на
организацията не оказа никакво влияние върху иновативността на респондентите.
Вероятно фактът, че представителите на микро организации до 10 души демонстрират
най-малко ригидност в извадката, се дължи както на личностни, така и на ролеви,
организационни фактори.
Данните свидетелстват, че демографските характеристики, обект на изследването,
не оказват съществено влияние върху степента на иновативност на респондентите и не
могат да бъдат използвани надеждно като предиктор за иновационно поведение.
Част от демографските аспекти обаче демонстрираха умерено влияние върху степента
на ригидност на индивидите. Получените данни могат да послужат като предпоставка за
очаквано намерение за поведение в посока „избягване“ на иновации. Най-добрият
предиктор на високата иновативност в рамките на изследването е трудовият статус като
мениджърите демонстрират статистически значими по-високи резултати от
служителите, независимо дали управляват собствен бизнес или са наети на ръководни
позиции. В заключение, обобщенията за различията в нивата на иновативност и
ригидност между мениджърите, предприемачите и служителите свидетелстват, че
вероятно тенденциите се дължат не само на личностни и демографски характеристики,
но и на характеристики, произтичащи директно от ролите, задачите и функциите на
лидерите и свързаните с тях иновационни организационни поведения.
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PERSONAL DETERMINANTS OF THE INNOVATIVE MANAGER
Julika Mario Novkova, PhD, Business Psychologist/ Personal & Business
Trainer at Juls’Psychology.com
Резюме: Управлението на съвременните динамични бизнес модели поставя на изпитание
личността на мениджърите, провокирайки ги да бъдат преди всичко иновативни и креативни като
личности. С развитието на възгледа за иновациите, този феномен обхваща все по-широк спектър от
бизнес моделирането – от продуктите и услугите, служителите и управлението, през
организационната структура и маркетинга – до крайните клиенти. Мениджърската роля при
насочване на организационния фокус към „новото“ по всяка вероятност зависи от индивидуалните
възприятия за иновациите, както и от способността на мениджъра уверено да управлява
измененията в структурата на организацията. Настоящата статия изследва кои са аспектите на
личността, които допринасят за повишаване на индивидуалната иновативност на бизнес лидерите.
Изследването, проведено сред 968 респонденти, демонстрира влиянието на високия и ниския
емоционален самоконтрол, високата активност и инертността и склонността към риск върху
присъщите нива на иновативност и ригидност, демонстрирайки, че иновативното поведение на
мениджърите се дължи на висока активност, емоционален самоконтрол и ориентация към риск.
Ключови думи: личностни характеристики, иновативен мениджър
Abstract: The management of modern dynamic business models challenges the personality of
managers, provoking them to be innovative and creative as personalities. With the evolution of the notion
of innovation, this phenomenon is expanding across a broad spectrum of business modeling - from products
and services, employees and management, through organizational structure and marketing - to endcustomers. The managerial role in directing the organizational focus to the "new" is likely to depend on
individual perceptions of innovation, as well as on the manager's ability to confidently manage changes in
the organization's structure. This article examines which aspects of personality contribute to enhancing the
individual innovation of business leaders. The study, conducted among 968 respondents, demonstrates the
impact of high and low emotional self-control, high activity and inertia and risk aversion on the inherent
levels of innovation and rigidity, demonstrating that managers' innovative behavior is due to high activity,
emotional self-control and orientation towards risk.
Keywords: personal determinants, innovative manager

Днес на иновациите се гледа като на основното конкурентно предимство за всеки
бизнес. Вероятно колкото по-иновативен и креативен е даден мениджър, толкова повече
ще насочва собствения си мироглед в посока „ново“ и ще го внедрява във всеки аспект
на организационния живот. От друга страна, колкото по-съзнателен е лидерът по
отношение на вътрешните си мотивационни подбуди, толкова по-способен ще бъде да
направлява индивидуалното си поведение в посока „иновационно развитие“ в личен и
организационен план. Допуска се, че индивидите, които възприемат себе си като
иновативни и креативни, отворени към новото и непознатото, е много по-вероятно да
насочват поведението, мислите и чувствата си в посока осъзнато търсене и откриване на
нови възможности, приемане на иновационни продукти и услуги. По отношение на
бизнес управлението, боравенето с иновации провокира известна несигурност и
неопределеност и вероятно индивидите, които се чувстват уверени в собствените си
способности и са склонни да поемат рискове, ще прибягват по-често до употребата на
иновации.
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За целите на емпиричното изследване ще бъдат проследени онези личностите
черти, за които се допуска, че оказват влияние върху осъзнатите, субективно възприети
иновационни нагласи на мениджърите и ги повишават и могат да бъдат използвани като
предиктори на мениджърската иновативност.
Личностните характеристики на мениджърите и модела на Големите 5 в
бизнеса
Предложените в рамките на настоящото изследване характеристики, свързани с
модела на Големите 5 личностни характеристики, са основно черти, за които се приема,
че имат едновременно връзка и с иновациите, и с ефективното управление на бизнес.
Моделът на Големите 5 обхваща пет дименсии, въз основа на които се изучава личността:
невротизъм, есктраверсия, отвореност към опит, съзнателност и сътрудничество
(доброжелателност). Този модел съдържа в себе си над 40 години изследователски труд
по отношение на емоционалния, междуличностен, експериментален, атитюден и
мотивационен стил на индивида (Zhao & Seibert, 2006).
Съществува генерално съгласие сред психолозите, че моделът на Големите 5 е
подробен и ясен, тъй като се състои от 5 универсални личностни черти (Abdullah, Omar,
Panatik, 2016). Моделът не се опитва да замести съществуващите теоретични
перспективи, а по-скоро има интегративна функция – представя различни и разнообразни
системи за описания на личността в обща рамка (Pervin & John, 1999). Профилът на
иновационния мениджър предполага комбинирането на различни личностни черти,
асоциирани едновременно и с предприемаческото, и с мениджърското и иновационното
поведение.
Някои автори идентифицират личностни черти, които са предиктори на успеха на
бизнеса като цяло: стремеж към постижения (.30), иновативност (.27), проактивност
(.27), цялостна самоефективност (.25), толерантност към стрес (.20), потребност от
автономност (.16), локус на контрол (.13) и поемане на риск (.10) ( Kerr, P., Kerr, W., Xu,
T., 2017). Личностните характеристики от различните дименсии на Големите 5,
включени в настоящото изследване, са: (1) стремеж към постижения, (2) ниво на
активност, (3) креативност, (4) локус на контрол, (5) поемане на риск, (6)
иновативност, (7) възприет контрол над вътрешните състояния. Допуска се, че
описаните черти влияят върху възприетата иновативност, водейки до нейното
повишаване или намаляване.
Цели на изследването
Главната цел на емпиричното изследване е да се изведе обобщен личностен
профил на иновативния мениджър, който да отразява аспектите, водещи до повишаване
на иновационните нагласи на мениджърите. Втората основна цел е да се проследят кои
характеристики в модела са най-силни предиктори на иновационните нагласи и
повишават присъщата готовност на мениджърите да приемат „новото“.
Изследователски задачи
Във връзка с изследователските цели бяха формулирани следните задачи:
 Да се проследи влиянието на отделните личностни характеристики върху
степента на възприета иновативност и ригидност;
 Да се изследва връзката между конструктите като се проследи кои от
изследваните личностни черти водят до повишаване и кои – до понижаване на
възприетата иновативност и ригидност;
 Да се обобщят личностните аспекти, които сформират генерализирания образ на
иновативния мениджър.
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Хипотези
Основното допускане в изследването е, че личностните характеристики
“ориентация към риск”, “висока активност”, “инертност”, “висок емоционален
самоконтрол” и “нисък емоционален самоконтрол” оказват статистически значимо
влияние и детерминират иновационните нагласи като влияят върху степента на
възприета иновативност и ригидност на индивидите.
С цел по-детайлно изучаване на конструктите бяха сформирани общо 3
изследователски хипотези:
Хипотеза 1: Допуска се, че характеристиката “ориентация на риск” влияе посилно и положително върху иновативността и по-слабо, негативно върху ригидността;
Хипотеза 2: Допуска се, че характеристиките, свързани с нивото на активност,
влияят върху иновативността и ригидността, като очакванията са “висока активност”
да има по-силно, положително влияние върху иновативността и по-слабо, негативно,
върху ригидността, а “инертността” да оказва по-силно положително влияние върху
ригидността и по-слабо, негативно върху иновативността;
Хипотеза 3: Допуска се, че характеристиките, свързани със субективно възприятия
контрол над вътрешните състояния ще оказват влияние върху иновативността и
ригидността, като “висок емоционален самоконтрол” се очаква да влияе по-силно и
положително върху иновативността и по-слабо, негативно върху ригидността, а “нисък
емоционален самоконтрол” - да влияе по-силно и положително върху ригидността и
по-слабо, негативно върху иновативността.
Обект на изследването и описание на извадката
Обект на настоящето изследване са 968 български мениджъри и служители,
представители на държавни и частни структури, както и собственици на микро, малък и
среден бизнес и практикуващи свободни професии (фрийлансъри). Описанието на
демографските характеристики, е поместено в Таблица 1.
Таблица 1. Демографски характеристики на извадката от изследването
Демографски характеристики
Пол

Възраст

Завършена
степен на
образование

Трудов
статус

Жена
Мъж
До 25 години
От 26 г. до 35 г.
От 36 г. до 45 г.
От 46 г. до 55 г.
Над 55 г.
Висше, степен “магистър“
Висше, степен “бакалавър“
Доктор
Средно специално
Средно
Основно
Нямам завършено образование
В момента не работя
Имам собствен бизнес, но не го
управлявам аз
Нает/а съм като мениджър от
ниско ниво

Разпределение на
респондентите
Брой
Процент
681
70,4
287
29,6
110
11,4
438
45,2
256
26,4
122
12,6
42
4,3
519
53,6
259
26,8
30
3,1
81
8,4
76
7,9
1
0,1
2
0,2
80
8.3
9

0,9

41

4,2
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Размер на
организацията

Трудов
стаж

Доходи

Нает/а съм като мениджър от
средно ниво
Нает/а съм като ТОП-мениджър
Притежавам собствен бизнес и
го управлявам сам/а
Управлявам бизнеса си в
съдружие
Служител съм в държавна
организация
Служител съм в частна
организация
В момента не работя
Голяма (над 250 работещи)
Средна (от 55 до 250 работещи)
Малка (от 5 до 55 работещи)
Микро ( от 1 до 5 работещи)
1-3 г.
3-5 г.
6-10 г.
11-15 г.
16-20 г.
Над 21 г.
Под 1 г.
Нямам трудов стаж
В момента нямам доходи
На максималния праг
Над максималния праг
Над средния праг
На средния праг
На минималния праг
Под минималния праг

79

8,2

28

2,9

146

15,1

62

6,4

100

10,3

423

43,7

64
220
163
283
238
82
124
213
213
147
156
22
11
35
61
90
338
366
59
19

6,6
22,7
16,8
29,2
24,6
8,5
12,8
22
22
15,2
16,1
2,3
1,1
3,6
6,3
9,3
34,9
37,8
6,1
2,0

Методология и дизайн на изследването
Изследването се проведе в периода 2015 – 2018 г. чрез онлайн форма за попълване
на въпросника. За целите на дизайна беше избрана пет-степенна скала за отговори,
Ликъртов тип. Основните скали, включени в изследването, са разработени в оригинал от
различни изследователски екипи на английски език, което наложи предварителна
процедура по превод и културална адаптация. Батерията от въпросници, конструирана
специално за целите на изследването, съдържа 7 (седем) оригинални скали, дело на
изследователски екипи от различни области. Айтемите, включени във въпросника, са
самоописателни, което предполага способността на респондента да оцени
ретроспективно и адекватно различни форми на своето поведение в контекстуален план.
Ситуативният и самооценъчният характер на въпросите очертават важен аспект на
изследването, а именно, че фокусът е върху възприетите личностни характеристики
на личността, а не толкова върху обективните индивидуални черти, което очертава
когнитивен стил на личността във връзка с дадена черта-поведение. Така
субективните възприятия и вземането на решения може да се допусне, че се дължат на
изкристализирали иновационни нагласи, служещи като маркер за иновационно
поведенческо намерение, на база на което може да се прави допускане за бъдещото
поведение.
Част от използваните скали за изследване на личността в батерията са
разработени от екип експерти, начело с Люис Голдбърг (2005) (Goldberg и колектив,
2005). Включени са следните скали за самооценка на личностните черти: стремеж към
постижения, ниво на активност, креативност, локус на контрол, ориентация към риск,
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които отразяват основните тенденции да демонстрират конкретното поведение като
субективна самооценка.
Скалата за самооценка на възприетата иновативност е разработена от Хърт,
Джоузеф и Куук (1977, 2013), за да се постигнат няколко цели: 1/ измерване на желанието
на индивида да се промени; 2/ дефиниране на иновативността като личностно желание
за промяна, но и време за приемане; 3/описание на поведенческите характеристиките на
всеки индивид в различните категории последователи; 4/ измерване на „иновативността“
на иновацията (Hurt, Joseph и Cook, 1977). Въпросите от скалата за иновативност
отразяват степента, в която даден индивид демонстрира желание за възприемане на
новото и приемане на промяната и измерват генералната иновативност на индивида
(Goldsmith, Foxall, 2003). Но освен общата иновативност (дефинирана като личностна
черта, характеризираща се с готовност за промяна или желание за опитване на нови
неща), скалата съдържа айтеми, които идентифицират и креативната, и оригинална
личност (Goldsmith, Foxall, 2003). Самата скала има добри психометрични
характеристики
и е валиден инструмент за измерване на глобалната черта
„иновативност“ (Goldsmith, Foxall, 2003).
Скалата за възприет контрол над вътрешните състояния е разработена от
Палант (2000) за измерване на степента, в която хората чувстват, че имат контрол над
своите вътрешни състояния (емоции, мисли и физически реакции) (Pallant, 2000).
Възприетият контрол включва убеждението, че човек може да се самооцени и да повлияе
върху собственото си състояние, средата си или да постигне желания резултат (Pallant,
2000).
Предварителна статистическа обработка на скалите от батерията
Анализът на трите скали демонстрира, че айтемите от всяка скала в батерията
всъщност отразяват когнитивен стил в различни измерения. Всички айтеми описват
склонността на индивида да мисли и действа активно, да търси нови идеи, нови
събития и да приема, че има контрол над решенията, емоциите и поведенията си.
Във връзка с основните цели, задачи и хипотези на изследването беше направен
експлораторен факторен анализ с фиксирани два или три фактора върху всяка скала от
батерията. За целта беше използван традиционен метод за определяне на броя фактори
като Velicer MAP. Анализите потвърдиха допускането за разделянето на скалите на нови
фактори, отразяващи конкретни измерения на изследваните поведения. Факторният
анализ беше проведен с promax ротация, за да бъде проверена корелацията между
скалите. В обобщение бяха сформирани следните нови фактори: висока активност (20
айтема, а=.80) инертност (12 айтема, а=0.70) и склонност към риск (10 айтема, а=.80),
иновативност (12 айтема, а = 0.87), ригидност (8 айтема, а = 0.84), висок контрол на
емоционалните състояния (11 айтема, а = 0.88) и нисък контрол на емоционалния
състояния (6 айтема, а = 0.75).
С цел по-задълбочено изучаване на връзките и отношенията между отделните
конструкти и тяхното влияние върху иновативността и ригидността, беше създаден
структурен изчислителен модел по метода на частичните най-малки квадрати, тъй като
PLS-SEM-моделът е по-подходящ при предвиждането и изграждането на теоретичен
модел, какъвто е предложеният в настоящото изследване, както и защото концептуално
е по-близка методика до множествената регресия. (Hair и колектив, 2014, стр. 140).
Моделът е изследван и чрез VIF-индекса, за който се приема че стойности под 10 са
приемливи и са индикативни за отсъствие на мултиколинеарност (Hair et al., 2011).
Структурният изчислителен модел беше проверен и с индекса SRMR, който
представлява стандартизираната разлика между наблюдаваната корелация и
предвижданата такава, като стойност под 0.08 се приема за индикативна за добър модел
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(Hu & Bentler, 1999). Настоящият модел е с пет независими и две зависими променливи
и има SMRM от 0.07, което може да се приеме за добра стойност. Всичко това дава
възможност предложеният модел да бъде разглеждан като достатъчно надежден за
целите на изследването.
Анализ на изследователските хипотези
Издигнатите Хипотези 1, 2 и 3 бяха подложени на анализ посредством
използването на структурен изчислителен модел по метода на частичните най-малки
квадрати (PLSSEM).
Резултатите за отношенията между независимите и зависимите променливи са
поместени във Фигура 1 и Таблица 2.

Фигура 1. Отношения между независимите и зависимите променливи със
стандартизирани стойности
Таблица 2. Стандартизирани стойности според
структурен изчислителен модел
Бета- Стандартни
ТPстойности отклонения статистика стойност
Висок емоционален контрол -> Иновативност

0.24

0.03

7.974

< 0,001

Висок емоционален контрол -> Ригидност

0.17

0.04

4.265

< 0,001

Висока активност -> Иновативност

0.42

0.02

17.558

< 0,001

Висока активност -> Ригидност

-0.07

0.03

2.206

0.028

Инертност -> Иновативност

-0.13

0.03

4.921

< 0,001

Инертност -> Ригидност

0.31

0.03

9.467

< 0,001

Нисък емоционален контрол -> Иновативност

0.15

0.03

5.225

< 0,001

Нисък емоционален контрол -> Ригидност

0.34

0.04

8.889

< 0,001
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Както се вижда от Таблица 2 и Фигура 1, Хипотеза 1 беше изцяло потвърдена.
Резултатите свидетелстват, че характеристиката “склонност към риск” ще има
положително влияние върху иновативността (b = 0,33, p < 0,001) и отрицателно
влияние върху ригидността (b = -0,24, p < 0,001). Може да се каже, че действително
личностната характеристика „склонност към риск“ е предиктор на иновационните
нагласи на индивидите.
По отношение на Хипотеза 2, високата активност има положително влияние
върху резултатите по скалата за иновативност (b = 0,42, p < 0,001) и негативно влияние
върху резултатите по скалата за ригидност (b = -0,07, p = 0,03). Обратни са резултатите
при инертността, която има негативно влияние върху резултатите по скалата за
иновативност (b = -0,13, p < 0,001) и положително влияние върху резултатите по
скалата за ригидност (b = 0,31, p < 0,001). Данните от анализите показаха, че Хипотеза
2 също е изцяло потвърдена.
Анализът на Хипотеза 3 демонстрира, че високият емоционален контрол има
положително влияние както върху резултатите по скалата за иновативност (b = 0,24, p
< 0,001), така и върху резултатите по скалата за ригидност (b = 0,17, p < 0,001). Прави
впечатление, че за разлика от направеното допускане по Хипотеза 3, високият
емоционален контрол има положително влияние и върху двете зависими променливи, а
не само върху иновативността. Подобна е ситуацията и в случая на ниския
емоционален контрол. Той има положително действие върху ригидността, както беше
допуснато в Хипотеза 3 (b = 0,34, p < 0,001), но също така и върху иновативността, но
в по-малка степен (b = 0,15, p < 0,001). Това означава, че Хипотеза 3 се потвърждава
частично.
Обобщение на резултатите от изследването
В обобщение на получените резултати, личностните характеристики „склонност
към риск“, „висока активност“ и „емоционален самоконтрол“ детерминират и
повишават иновационните нагласи на мениджърите. Вероятно върху този процес
влияние ще оказват и други фактори от личностен и организационен характер.
Обобщаващият иновативен профил на съвременните бизнес лидери демонстрира, че
индивидуалната иновативност се явява когнитивен стил, генерална личността черта и
синергия от други форми на поведение. Данните от изследването могат да бъдат
интерпретирани в посока, че индивидите оценяват, че могат да повлияват положително
върху емоционалните си състояние вследствие на когнитивните си решения, независимо
дали са в посока приближаване или избягване на иновации. Казано иначе, дори
индивидите, които избягват иновациите, го правят съзнателно и вероятно не
демонстрират амбивалентни емоции, ако демонстрират висок емоционален самоконтрол
– резултат, който донякъде беше изненадващ.
От друга страна, не е неочаквано склонността към риск, както и проактивността да
бъдат черти, детерминиращи възприетата иновативност. И макар данните от подобно
изследване да не позволяват широка интерпретация, все пак откритите взаимовръзки
могат да послужат като отправна точка за последващо обучение на бизнес лидери.
Фокусът върху повишен самоконтрол над емоциите, придобиване на техники и умения
за справяне със стрес и отрицателен афект, ориентацията към риск, както и високата
активност, са форма на мислене, която повишава иновативността като субективно
възприета характеристика на индивида.
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ЛИДЕРСТВО И СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ ПРИ СТУДЕНТИ
Александър Павлинов Иванов, магистър,
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
LEADERSHIP AND SOCIAL ADAPTATION AMONG STUDENTS
Aleksandar Pavlinov Ivanov, master,
Varna Free University “Chernorizets Hrabar”
Резюме: Университетската среда е пресечна точка на социално взаимодействие и проява на
личностни качества. Настоящата разработка представя резултатите от емпирично изследване на
лидерските качества и умения и социалната адаптация на студентите в университета. Бяха
анкетирани 234 лица, хипотезите се провериха с факторен, корелационен и регресионен анализ.
Извърши се първоначална адаптация на методиката „Аз съм лидер”.
Ключови думи: лидерство,лидерски качества, социална адаптация, студенти
Abstract: The environment of the university is an intersection of socia interaction and manifestation
of personal qualities. This work presents the results of an empirical study of leadership virtues, skills and
social adaptation of university students. Two hundred and thirty-four people were interviewed and the
hypotheses were verified by factor, correlation and regression analyses. An initial adaptation of the "I am
a leader" methodology was made.
Keywords: leadership, leadership qualities, social adaptation, students

Въведение
Развитието на младата личност в периода на студентството се явява важен период
в жизнения цикъл. Университетската среда е мястото, в което се осъществява
трансформация и развитие от юношество към зрялост. Динамиката, с която е характерна
средата изисква изградени механизми за приспособяване и качества, които да
допринасят за оптималното функциониране на личността. Социалните взаимоотношения
и груповото взаимодействие предполагат комуникационни и организационни умения.
Тази социалност и изисквания към студента очертават разглеждането на два социални
феномена – социална адаптация и лидерство.
Социалната адаптация и лидерството са сложни и многоаспектни. Тяхното
изследване в контекста на студентската личност е ползотворно и дава насоки за
педагогическо въздействие и обучителни програми. Развитието на университетската
среда е посоката за успешни професионалисти и икономика. Необходимостта от лидери
с добри адаптационни умения е все по-осезаема и буди притеснение за човешкия капитал
в страната.
Постановка на емпиричното изследване
Направените анализи и литературен преглед позволи да включим две групи
основни променливи: лидерски качества (потенциал) и социална адаптация (психично
благополучие). Можем да приемем лидерските качества и потенциал на студентите като
независима променлива, която може да се операционализира и групира по следните
индикатори: Умение да управляваш себе си; Осъзнаване на целта; Умение да решаваш
проблеми; Наличие на творчески подход; Влияние върху околните; Познаване правилата
на орг. работа; Организаторски способности; Работа в група. За социалната адаптация
беше приета гледната точка на Величков и Радославова (2002), които я интерпретират
като психично благополучие, с цел операционализация и по-достъпно изследване, те
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използват индикаторите дефинирани от Ryff (1989): Приемане на себе си; Личен растеж;
Жизнени цели; Автономия; Контрол над средата; Позитивни взаимоотношения.
Целта на изследването е да се проучат връзките между двете социални явления –
лидерство и социална адаптация (психично благополучие) при студенти в контекста на
университетската среда.
Предмет на изследването са проявата на лидерски качества и процеса на социална
адаптация при студенти.
Обект на изследването са студенти във висшите училища в Република България.
Към емпиричното изследване се пристъпи със следните хипотези:
Хипотеза 1 на изследването се отнася до допускането, че лицата с най-високи
резултати по субскалата „Искреност“ от методиката „Аз съм лидер“ ще имат и най-висок
резултат по общо лидерство. Това означава, че ще проследим отклонение в отговорите в
социално желателна посока.
Хипотеза 2 на изследването е, че съществуват връзки между компонентите
(индикаторите) на лидерството и на социалната адаптация (психично благополучие).
Хипотеза 3 на изследването се отнася до допускането, че лидерските качества са
фактор, който оказва положително влияние върху дименсиите на социалната адаптация
в университетската среда.
Методи на емпиричното изследване
Поставените в изследването цели и задачи, както и характерът на предполаганите
зависимости между изследваните конструкти, определят методите, използвани при
обработката на получените резултати. За реализиране на целта и задачите на
емпиричното изследване, методологията включва извършването на анализ на
литературата по разглеждания проблем и изграждането на теоретичен модел на
изследването, подбор на батерия от въпросници и извличане на изводи от проведените
статистически анализи на данните. Статистическата обработка на резултатите е
извършена с помощта на специализиран софтуер „Статистически пакет за социални
науки – SPSS“ версия 20.
Изследвани лица
В емпиричното изследване участват 234 лица – мъже (46 лица) и жени (188 лица),
във възрастовия диапазон от 18 до 42 години (M=22,93 ± 4,36). Изследваните лица се
обучават в 20 университета в 50 различни специалности. По степен на образование се
разпределят: бакалаври – 163 и магистри – 71. Участниците попълниха батерия от
въпросници, разпространявана онлайн чрез използване на онлайн система за провеждане
на проучвания.
Инструменти
Методика “Аз съм лидер”
Създадена е от Е.С. Федоров, О.В. Еремин, модифициран е от Т. Миронова.
Въпросникът е насочен към идентифициране на лидерски качества и включва оценка на
комуникативните и организационни умения. Въпросникът се състои от 48 въпроса, на
които трябва да се отговори с предложените твърдения от: 1 – „Напълно несъгласен” до
5 - „Напълно съгласен”. Авторите на методиката са разпределили 8 скали: Умение да
управляваш себе си; Осъзнаване на целта; Умение да решаваш проблеми; Наличие на
творчески подход; Влияние върху околните; Познаване правилата на орг. работа;
Организаторски способности; Работа в група; Искреност. Крайното ниво на всеки учащ
се определя като средно аритметично от нивата на оперативните умения.
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„Метода за изследване на адаптацията на индивида към средата”
А. Величков и М. Радославов а(2005), в съответствие с приетото разбиране за
социалната адаптацията като “състояние на оптимално функциониране на индивидите и
преживяване на психично благополучие“ на Ryff (1989), създават „Метода за изследване
на адаптацията на индивида към средата”, който съдържа 50 айтема, оценявани по 5степенна скала от Ликертов тип. Респондентите отбелязват степента, в която са съгласни
с предложените твърдения от 1 - “Изобщо не е вярно“ до 5 - “Напълно вярно“. Създадени
са шест операционализирани скали: приемане на себе си; личен растеж; жизнени цели;
автономия; контрол над средата; позитивни взаимоотношения.
Резултати
На методиката „Аз съм лидер“ чрез това изследване се извършва първоначална
адаптация. Тя беше преведена от двама филолози – проф. Г. Шамонина и преп.
Анастасова и от двама психолози. Първо ще представим данни за надежността и
валидността на скалата. Надеждността на скалата е определена чрез коефициент на
вътрешна консистентност алфа на Кронбах (табл.1).
Таблица 1. Брой айтеми и коефициент на вътрешна консистентност - алфа на
Кронбах на скалите от методиката „Аз съм лидер”
. Скала

Брой
айтеми

α

Умение да управляваш себе си
Осъзнаване на целта
Умение да решаваш проблеми
Наличие на творчески подход
Влияние върху околните
Познаване правилата на орг. работа
Организаторски способности
Работа в група
Искреност

6
6
6
5
6
6
5
6
8

0,65
0,71
0,64
0,62
0,74
0,71
0,67
0,68
0,75

Общо ниво на лидерство

46

0.93

При изследването бе получена много добра вътрешна консистентност чрез
коефициента на надеждност алфа на Кронбах на всички използвани скали от методиката
„Аз съм лидер”. От получените данни се вижда, че те демонстрират стойностите на α от
0,62 до 0,93.
В резултат на анализа на вътрешната консистентност бяха идентифицирани два
айтема, съответно от субскала „Наличие на творчески подход“ и субскала
„Организаторски способности“, които показват липсваща или отрицателна корелация с
останалите айтеми. Поради този факт, те бяха премахнати и психометричните
характеристики повишиха своите параметри.
Факторен анализ
За целите на първоначалната адаптация на въпросника за лидерство беше извършен
факторен анализ по метода на главните компоненти (фиг. 1).
От графиката по-долу се вижда, че се откроява един фактор със собствена стойност
11,675, който обяснява 24,324 % от вариацията. След ротация варимакс е направен
преглед на айтемите, които попадат във факторите.
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Фигура 1. Факторен анализ на въпросник за лидерство – screen plot
Заключението е, че факторите не възпроизвеждат достатъчно убедително
субскалите на въпросника за лидерство и следователно приемаме, че е налице
еднодименсионална структура на въпросника, което означава, че лидерството е глобално
качество. Субскалите на теста са аспекти на лидерството, те високо корелират, тъй като
са отделни, но взаимозависими лидерски качества.
На база на получените резултати от изследването бяха изчислени норми за
български условия. Това позволява приложното използване на методиката „Аз съм
лидер“ в последващи изследвания и в педагогическата практика на университетските
преподаватели.
Дескриптивни статистики
В таблица 2 са представени средните стойности и стандартните отклонения на
скалите от методиката „Аз съм лидер”.
Таблица

2. Средни стойности и стандартни отклонения на скалите
от методиката „Аз съм лидер”

Скала

Брой
айтеми

М

SD

Умение да управляваш себе си
Осъзнаване на целта
Умение да решаваш проблеми
Наличие на творчески подход
Влияние върху околните
Познаване правилата на орг. работа
Организаторски способности
Работа в група
Искреност

6
6
6
5
6
6
5
6
8

3,5242
4,0363
3,7685
3,7222
3,6510
3,7778
3,8350
4,1239
3,1891

0,66083
0,57340
0,62434
0,68002
0,63516
0,61164
0,58034
0,53005
0,65494

Общо ниво на лидерство

46

3,8060

0,46678

Проверката за нормалност на разпределението на общото ниво за лидерство
показва, че разпределението е близко до нормалното (Skewness=0,003, Kurtosuis=–0,151).
От анализа на психометричните характеристики и на надеждността на скалите може да
се заключи, че емпиричните данни, събрани чрез използване на скалите от методиката
„Аз съм лидер”, могат да послужат за по-нататъшен анализ и интерпретация.
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Проверката за полови различия в лидерството е извършена чрез т-тест за
независими извадки. Анализът показва, че мъжете и жените не се различават
статистически значимо (t=–0,764, p=0,447).
В таблица 3 са представени средните стойности, стандартните отклонения и
коефициентите на вътрешна консистентност на скалите от методиката „Метод за
изследване на адаптацията на индивида към средата.
Таблица 3. Средни, стандартни отклонения и коефициенти на вътрешна
консистентност алфа на Кронбах на скалите от методиката
„Метод за изследване на адаптацията на индивида към средата”
Скала
Приемане на себе си
Личен растеж
Жизнени цели
Автономия
Контрол над средата
Позитивни взаимоотношения

Брой
айтеми

М

SD

α

α на ориг.
въпросник

8

4,0395

0,78549

0,88

0,80

9
7
7
10
9

4,0959
3,9768
3,5812
3,7769
4,0066

0,83744
0,89071
0,74383
0,67594
0,65896

0,91
0,89
0,77
0,83
0,81

0,82
0,84
0,73
0,77
0,83

Данните за надеждността на субскалите от методиката „Метод за изследване на
адаптацията на индивида към средата”, сравнени с тези на оригиналния въпросник,
показват, че резултатите от него могат да послужат за по-нататъшен анализ и
интерпретация.
Проверката за полови различия по скалите: Приемане на себе си; Личен растеж;
Жизнени цели; Автономия; Контрол над средата; Позитивни взаимоотношения е
извършена чрез т-тест за независими извадки. Анализът показва, че мъжете и жените се
различават статистически значимо. Средните стойности на жените по всички скали са
по-големи от тези на мъжете, с изключение на скала Автономия.
Проверка на хипотезите на емпиричното изследване
Хипотеза 1
Хипотезата бе проверена с корелационен анализ и хи-квадрат. Анализът показва,
че има връзка между нивото на искреност и общото ниво на лидерство: лицата с найвисоко ниво на социална желателност имат най-високи стойности по лидерство (r=0,74,
p=0,000)(χ2=40,601, р=0,000) (фиг. 2).

Фигура 2. Нивото на лидерство спрямо резултатите по субскала „Искреност”
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Очертава се обратен модел и тенденция при значителен брой студенти. Връзката
между високите стойности на общото ниво на лидерство със високи стойности по скалата
„Искреност” (социалната желателност) може да се обясни с нарастващата тенденция при
младото поколение за стремеж към ръководство, власт и мениджърски позиции.
Лидерските качества са желани от студентите, защото те дават висок социален статус и
успешна професионална реализация. Това може да определи и завишаването на
себеоценката на студентите по отношение на притежаването на лидерски качества и
умения.
Тази тенденция дава и насоки за бъдещи изследвания и за работа в посока на
формирането на ясни себеоценки и реалистична Аз-концепция на студентите.
Хипотеза 2
За да бъде проверена хипотезата и да се проследи дали съществуват връзки между
компонентите (индикаторите) на лидерството и на социалната адаптация (психично
благополучие), беше направен корелационен анализ на данните от използваните
методики, които са представени в таблица 4.
Таблица 4. Корелационни връзки между скалите на методиките „Аз съм лидер“ и
„Метод за изследване на адаптацията на индивида към средата”
СкалиСак

№

ПС

ЛР

ЖЦ

А

КС

ПВ

1

Умение да управляваш себе си

0,29**

0,18**

0,16*

0,33**

0,39**

0,30**

2

Осъзнаване на целта

0,40**

0,29**

0,33**

0,34**

0,49**

0,39**

3

Умение да решаваш проблеми

0,37**

0,25**

0,22**

0,33**

0,41**

0,39**

4 Наличие на творчески подход
5 Влияние върху околните
6 Познаване правилата на орг. работа
7 Организаторски способности
8 Работа в група
9 Общо лидерство
** Корелацията е значима на ниво 0.01
* Корелацията е значима на ниво 0.05
ПС - Приемане на себе си
ЛР- Личен растеж
ЖЦ - Жизнени цели
А - Автономия
КС - Контрол над средата
ПВ - Позитивни взаимоотношения.

0,10
0,34**
0,30**
0,32**
0,37**
0,41**

0,10
0,25**
0,22**
0,29**
0,35**
0,31**

0,07
0,21**
0,20**
0,26**
0,33**
0,29**

0,16*
0,32**
0,33**
0,38**
0,32**
0,41**

0,12
0,43**
0,40**
0,45**
0,43**
0,51**

0,20**
0,48**
0,40**
0,46**
0,53**
0,51**

От получените резултати, можем да заключим, че съществуват връзки между
компонентите (индикаторите) на лидерството и на социалната адаптация (психично
благополучие). Наблюдава се положителна корелация, която е значима на ниво 0,01 и на
ниво 0,05.
Хипотеза 3
Наличието на позитивни корелационни връзки ни дава основанието да проверим
допускането, че притежанието на лидерски качества и себеоценката за лидерство са
фактор, който оказва положително влияние върху дименсиите на социалната адаптация
в университетската среда. За тази цел е приложен регресионен анализ, тъй като той дава
възможност да бъдат разглеждани като зависими променливи – индикаторите за
социална адаптация в средата, а като независими – операционализираните лидерски
качества (скали).
В последващата фигура 3 са представени данни от регресионния анализ.

193

Фигура 3. Регресионен анализ
Хипотезата може да се потвърди. Резултатите от регресионния анализ показват, че
лидерските качества влияят, тяхното притежание спомага за социалното адаптиране на
студента в университетската среда. Те се явяват като предиктори на индикаторите на
социална адаптация.
Заключение
От представените резултати можем да заключим, че хипотезите на изследването се
потвърдиха. Изследователската теза, свързана с разглеждането на студентската личност
в процеса на адаптация в университетската среда и притежанието на лидерски качества
и умения като важен фактор, влияещ положително за социалната адаптация, бе
потвърдена. Резултатите показват значими връзки между компонентите на социалната
адаптация (психично благополучие) и себеоценката за притежание на лидерски качества.
Бе потвърдена и тенденцията за социално желателни отговори в посока на притежание
на лидерски качества и умения.
По отношение на първоначалната адаптация на методиката „Аз съм лидер“
получените резултати послужиха за изчисление на първите норми за български условия.
Въпросникът демонстрира добри психометрични характеристики. Неговата
първоначална адаптация може да послужи за индивидуално и групово изследване на
себеоценката за лидерство и резултатите да служат за индикатори за педагогическа и
обучителна работа.
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Резюме: Докладът очертава характеристиките и принципите на т.нар. аджайл организация,
която добива все по-голяма популярност в бизнеса, разширявайки първоначалната си област на
приложение в сектора на информационните технологии. Изграждането й се разглежда от гледна
точка на трансформациите, които би следвало да бъдат извършени на организационно, екипно и
индивидуално равнище. Обсъжда се необходимостта от нови подходи в разбирането на лидерството
и свързаните с тях промени в нагласите на лидерите в новата организация. Разглеждат се актуални
идеи за развитието на лидерството като служещо и споделено лидерство, комплексно адаптивно
лидерство, трансперсонално лидерство и лидерство 4.0 от ново поколение.
Ключови думи: аджайл организация, аджайл лидери, адаптивно лидерство, служещо
лидерство, споделено лидерство, трансперсонално лидерство, лидерство 4.0, лидерство на рояк.
Abstract: The report outlines the characteristics and principles of the so-called agile organization
that is gaining popularity in business, expanding its initial field of application in the information technology
sector. Its construction is viewed in terms of the transformations that should take place at organizational,
team and individual level. The need for new approaches to understanding leadership and related changes
in the attitudes of leaders in the new organization are discussed. Topical ideas for leadership development
such as servant and shared leadership, complex adaptive leadership, transpersonal leadership, and next
generation leadership 4.0 are considered.
Keywords: agile organization, agile leaders, adaptive leadership, servant leadership, shared
leadership, transpersonal leadership, leadership 4.0, swarm leadership.

Въведение
Понятието „аджайл“ (agile) на английски език означава „пъргав“, „подвижен“,
„бърз“, „ловък“ и би могло да бъде калкирано на български, но поради специфичната му
конотация в бизнеса и отсъствие на съответно българско понятие, тук ще го използваме
като заемка, подобно на понятието „коучинг“. Аджайл е събирателно понятие,
използвано за описване на редица бизнес практики, техники или подходи, които
възникват през последните 30 години в организациите за повишаване на тяхната
производителност, качеството, ефективността и удовлетвореността на клиентите.
Аджайл подходите могат да бъдат разглеждани, както на по-високо ниво, например за
подобряване на управлението на проекти, така и на по-оперативно ниво - подобряване
на специфични за дадена индустрия дейности.
Исторически погледнато аджайл възниква постепенно като движение въз основа на
нуждите от адаптивни и бързи процеси за разработване на софтуер още от 70-те години
на ХХ век. Формалното определяне на основни аджайл ценности и принципи се
извършва през 2001 г. от група иновативни лидери в областта на информационните
технологии (ИТ), които се опитват да преодолеят широко разпространените през 90-те
години проблеми в проектите за разработване на софтуер като неспазване на срокове,
значително превишени бюджети, дефектни резултати и недоволни клиенти (Cooke,
2012). Като предшественици на аджайл движението могат да бъдат приети
управленските практики, свързани със системите за управление на качеството, лийн
производството (популяризирано от Тойота) и дизайн мисленето. Конституирането на
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аджайл приема формата на манифест с 12 основни принципа (Манифест за аджайл
разработка на софтуер, 2001), имащи за цел да предложат начини за справяне с основните
фактори за неуспех като прекомерно планиране, недостатъчна комуникация, доставяне
„наведнъж“ на крайния резултат и пр. В сферата на ИТ аджайл практиките се реализират
чрез различни платформи като Скръм, Канбан, Екстремно програмиране, Лийн
разработване и др., при водещо общо разбиране, че изискванията на бизнеса и
съответните решения се развиват чрез сътрудничеството между самоорганизиращи се
крос-функционални екипи, които осъществяват гъвкаво планиране, еволюционно
развитие, бързо доставяне на работещи продукти, непрекъснати подобрения и гъвкаво
откликване на промените. Това може да се случи само в специфична организационна
(аджайл) среда, в която най-съществено е цененето на хората и техните взаимодействия.
Възникване на аджайл организацията
По примера на успехите в ИТ бизнеса през последните две десетилетия се налага
понятието за аджайл организация като нова организационна парадигма, проектирана да
осъществява по-лесно процесите на иновации и адаптация на организациите. Както при
всяко понятие, с което се обозначава даден феномен, и тук има ограничен набор от
критични елементи: аджайл отразява способността за незабавно приспособяване към все
по-динамичната среда като ключ към оцеляването. Основни характеристики на аджайл
организацията са гъвкавостта към промените и чувствителността към заобикалящата
среда. Понятието се отнася до организации, които бързо реагират на промените на пазара
или средата, успешно балансирайки между динамика и стабилност. Това са организации,
фокусирани върху потребностите на своите клиенти, предлагащи по-голяма стойност
чрез персонализирани, а не стандартни решения.
През последните години водещата консултантска организация МакКинзи в
поредица от статии отделя голямо внимание на аджайл организациите, опитвайки се да
разшири постиженията на аджайл движението в технологичните компании и да ги
приложи във всички области на бизнеса. Дори бастионът на управленската наука
Харвард Бизнес Ревю в свой брой от 2016 г. публикува специална статия за „прегръщане
на аджайл“ от съвременните организации (Rigby et al., 2016). В определението на
МакКинзи това е „мрежа от екипи в рамките на ориентирана към хората култура,
работеща в бързи цикли на учене и вземане на решения, осигурена от технологии и
ръководена от мощна обща цел за съвместно създаване на стойност за всички
заинтересовани страни” (Aghina et al., 2018). Погледнато през перспективата на теория
на системите, аджайл организацията се разглежда като отворена система, която подобно
на растящ, учещ и адаптиращ се жив организъм откликва на динамичните промени в
заобикалящата среда, чиито сили оказват значително влияние върху организационните
структури, стратегии и успехи.
Необходимо е да се отчете, че тази идея не е нова – още през 60-те години на ХХ
век Бърнс и Столкър в рамките на един по същество ситуационен подход към
управлението създават понятията за механистична и органична организация (Burns and
Stalker, 1961). Но техният извод, че колкото по-динамична е средата, толкова повече
органичните структури, в сравнение с механистичните, са по-подходящи в адаптацията
към нея, сега е по-актуален от когато и да е било. Подвижността (agility) в
информационната епоха или индустрия 4.0 изисква от организациите да възприемат нови
парадигми, нагласи, визия, технологии, структура и култура.
Аджайл организацията търси да постигне баланс между адаптация, чрез повишена
чувствителност към промените на пазара и постепенно развитие на бизнес моделите си
и иновация чрез предвиждане на радикалните промени и откликване с нови и пробивни
бизнес модели. Насочена е към придобиване на конкурентоспособност и устойчив
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растеж чрез подходяща визия /ценности, култура за иновации, адаптивни/ иновативни
екипи и адаптивна инфраструктура (Pal & Pantaleo, 2005, p. 22).
Гъвкавият оперативен модел има способността бързо и ефективно да пренастрои
стратегия, структура, процеси, хора и технологии за създаване на стойност и
възможности за защита на стойността. Така аджайл организацията добавя скорост и
адаптивност към стабилността, създавайки критичен източник на конкурентно
предимство при променливи, несигурни, сложни и нееднозначни условия (Aghina et al.,
2018).
Аджайл организацията може да бъде разглеждана от различни перспективи. От
гледна точка на пазара това е предприятие, което изпреварва конкуренцията и в
дългосрочен план е водещо на пазара. Т.е. пъргавостта е постоянна, а не свързана само с
една промяна, тя е устойчива способност за откликване на промените. От гледна точка
на стратегията това е предусещане на идващите промени и визия за пътя напред.
Търговската перспектива се фокусира върху компонентите и връзките между бизнес
процесите и подкрепящата ИТ среда. Технологичната перспектива обръща поглед към
автоматизацията – моделиране на процеси и ориентирана към обслужване на клиента
архитектура. От финансова гледна точка акцентът може да бъде върху паричния поток и
насочването на капитала за придобиване на стоки и услуги. Но пъргавостта на
организацията би следвало да се разглежда холистично като продукт от действието на
различните фактори и връзката между тях (Pal & Pantaleo, 2005, p. 50). Естествено е тя
да се изявява в различни форми, но като цяло аджайл организациите споделят общи
принципи и характеристики. Основните от тях са: прегръщане на промяната, адаптивно/
откликващо планиране, непрекъснато създаване на стойност, директно въвличане на
всички заинтересовани страни, редовна комуникация лице в лице, минимизиране на
разхищенията, доставяне на осезаеми измерими резултати, овластяване на екипите,
вграден вътрешен контрол на качеството, непрекъснати подобрения (Cooke, 2010).
Според МакКинзи могат да бъдат обобщени пет основни набора от практики,
определени от тях като „запазени марки“ на аджайл организациите (Aghina et al., 2018).
Това от гледна точка на стратегията е „обсебеността от клиента“ и създаването на
стойност като пътеводна звезда. От гледна точка на структурата – работа в гъвкава мрежа
от малки овластени екипи. От гледна точка на процесите – разбиване на комплексните
задачи и опериране в цикли на бързо учене и вземане на решение. По отношение на
хората – изграждане на центрирана върху хората култура като динамичен модел,
запалващ страст и насърчаващ сътрудничеството. И не на последно място аджайл
организациите са задвижвани и активирани от следващи поколения технологии, нови
практики и инструменти.
Стив Денинг фокусира още повече същността на аджайл организациите до три
основни и универсални характеристики: 1) законът на малкия екип; 2) законът на клиента
и 3) законът на мрежата. Първата засяга нагласата, че по принцип работата трябва да се
извършва в малки, автономни, многофункционални екипи, които работят в кратки цикли
по сравнително малки задачи и получават непрекъсната обратна връзка от крайния
клиент или крайния потребител. Главно постижение на аджайл движението е, че успява
да създаде среда, която насърчава постоянни високи резултати в екипната работа. После
вниманието се насочва към предоставянето на повече стойност за клиента, което
изразява промяната в неговата власт на пазара. Законът на клиента води до елиминиране
на всичко, което не доставя стойност. От трета страна законът на мрежата изразява
необходимостта всички екипи в организацията да си сътрудничат в името на общата цел
да служат на клиентите, т.е. не е достатъчно организацията просто да изгради
високопродуктивни екипи, а всички те трябва да работят в органична жива мрежа, да
споделят общ начин на мислене, да поемат инициатива и да взаимодействат помежду си,
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създавайки иновации (Denning, 2018). Очевидно това не се случва в повечето
организации, съдейки по резултати от изследвания на Скръм Алианса, според които
повече от 70% от аджайл практиците съобщават за напрежения между своите екипи и
останалите части на организацията (Rigby et al., 2016).
Повечето водещи автори в областта подчертават, че аджайл е преди всичко начин
на мислене и нагласа, а не просто методология, технология или набор от управленски
техники и практики. Или както посочва Денинг: аджайл е нагласа, описана от 4 ценности,
определена от 12 принципа и изразена чрез неограничен брой от практики, инструменти
и процеси (Denning, 2016a). Тази нагласа е радикално различна от традиционното
управление и засяга отличаващи се убеждения по отношение на целта на една
организация, за кого се създава стойността, как трябва да се планира, координира, върши
и отчита работата, как се вземат решения, кои са ценностите и приоритетите, каква е
ролята на мениджърите и лидерите и пр. Лидерите с аджайл нагласа не са просто подобри от традиционните, а са с различни цели, ценности, начини на организация,
координация и комуникация в работата, както и роли в управлението. Денинг го
синтезира ясно: „аджайл променя управленската игра из основи“, като полемизира с
повърхностните разбирания, че лидерите могат да се научат „да правят“ аджайл, вместо
„да станат“ аджайл (Denning, 2016b).
Лидерство в аджайл организацията
Установено е отдавна въздействието на лидерството и организационната култура
върху представянето на организацията. В глобално изследване на МакКинзи те се
очертават като още по-важни способстващи или задържащи фактори за успешна аджайл
трансформация на организацията (De Smet, et al., 2018). Според консултантите от
МакКинзи изграждането и лидерството на аджайл организация изисква развитие на три
основни способности: 1) възприемане на нови нагласи и поведение; 2) подпомагане на
екипите да работят по нови начини; 3) вграждане на аджайл в дизайна и културата на
цялата организация.
Преходът от реактивен към креативен начин на мислене се отнася до промени в
нагласите от ориентация към сигурност към откривателство за насърчаване на
иновациите, от власт към партньорство за окуражаване на сътрудничеството и от
оскъдица към изобилие за способстване на създаването на стойност. Лидерството се
очертава като подход на висока самодисциплина в служба на определена мисия и страст.
Подпомагането на екипите е свързано първо с тяхното изграждане като
разнообразни, овластени и свързани. След това с осигуряване на условията да работят в
кратки цикли и да доставят стойност по-ефикасно и по-бързо, подпомагани от лидерите
в определянето на приоритетите. Лидерите поддържат фокуса върху клиента и върху
създаването на стойността. Това може да бъде свързано и с разбиране на подходите на
дизайн мислене и на иновации в бизнес модела.
На организационно равнище способностите за трансформиране на организацията
се отнасят първо до способност за формиране на завладяваща мисия и главна цел в
диалог с хората. След това до проектиране на стратегия и оперативен модел, основани
на аджайл принципи и практики. Това изисква различно от традиционното разбиране на
организацията като разпределена, непрекъснато развиваща се система във форма на
мрежа от малки автономни звена (микробизнеси), проста поддържаща структура
(платформа) и партньорска екосистема. Трета ключова способност е изграждането на
аджайл организационна култура, подхранвана от креативните нагласи за откривателство,
партньорство и изобилие и насърчаваща съответстващите им поведения. Спрямо модела
за влияние на МакКинзи три от неговите елементи засягат лидерството: служене като

198

ролеви модел, насърчаване на разбирането и убежденията и формиране на нагласи и
способности (De Smet, et al., 2018).
Подходи към лидерството, съответни на аджайл организацията
Най-често лидерството в аджайл организацията се разглежда като „служещо“
(servant) и „споделено“ (shared) (McKinsey, 2017). Лидерите служат като овластяват и
развиват. Традиционните им планиращи, насочващи и контролиращи роли се
трансформират в роли на визионер, архитект, коуч и катализатор, подхранващи среда за
развитие на сътрудничество, доставяне на изключителни резултати и лидерство отдолу.
Идеята за служещо лидерство има почти 50 годишна история, водейки началото си
от 70-те години на ХХ в. и станала популярна с книгата на Р. Грийнлиф (Greenleaf, 1977).
Тя има повече прескриптивен характер и сравнително по-слабо емпирично
потвърждение (Northouse, 2016, p. 225). Фокусира се върху лидера и неговото поведение
с ясно очертани етични измерения (грижа, честност, справедливост) – поставяне на
последователите на първо място, оказване на внимание и емпатия към нуждите им,
овластяване и подпомагане да развият своя потенциал. Целите на служещото лидерство
да създава здрави организации, подхранващи израстването на хората, усилващи
представянето си и оказващи позитивно въздействие върху обществото са в съзвучие с
принципите на аджайл и особено с ориентацията към клиента и заинтересованите страни.
Това се отнася и до основната му философия, изискваща алтруизъм и хуманизъм от
лидерите, които споделят властта и контрола, насърчават развитието на автономност у
другите и култивират егалитаризъм за сметка на конкуренцията. Служещото лидерство
обаче е подход, който се фокусира главно върху лидера и отношението му към
последователите и възникващите от това резултати. Той не се интересува толкова от
централната в аджайл организацията тема за екипността.
Практиките за споделяне на лидерството в екипа имат вековна история, но
развитието на понятието споделено лидерство, обозначаващо го като колективен
феномен се извършва през последните 20 години на ХХ в. под влияние на излизането на
преден план на екипната и междуекипна работа и очерталите се потребности за
разпределяне на лидерските задачи и отговорности във всички посоки в организацията.
Ново е очертаването на лидерството като социален процес, възникващ във и чрез
социалните взаимодействия и изискващ способности за създаване на условия за
възникване на колективно учене. Пиърс и Конгър определят споделеното лидерство като
„динамичен процес на интерактивно влияние между хората в групи с цел водене един
друг за постигане на груповите или организационните цели“ (Pearce & Conger, 2003, p.
1). Отличителното в подхода е надмогването на разглеждането на процеса на влияние
като централизиран и протичащ отгоре надолу и възприемането му като широко
разпределен сред група от индивиди, т.е. лидерството е дейност, която може да бъде
споделяна. То вече не зависи от властта на позицията или на експертността, а от
индивидуалния капацитет за оказване на влияние върху колеги и от нуждите на екипа от
лидерство в определена ситуация. Тъй като всеки член на екипа допринася с уникален
набор от знания, умения и гледни точки, тези различни способности и характеристики
предлагат платформа за разпределяне на лидерството в екипа. Идеите на споделеното
лидерство адресират много добре ключовата тема за екипното сътрудничество в аджайл
организацията, търсещо ефективна комуникация, скорост на реакция, бързо откликване
на промените и разрешаване на комплексни проблеми.
Очертаните два подхода са подходящи, но не достатъчни за разбиране на
лидерството в аджайл организацията, тъй като не отговарят на редица въпроси. Част от
тях са свързани с нуждите от трансформиране на екипите и организациите, управлението
на промените и на преходите. Те могат да бъдат адресирани с помощта на идеите на
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адаптивното (adaptive) лидерство (използвано по-широко в сферата на
здравеопазването). Още през 90-те години възникват опити за осмисляне на лидерството
от гледна точка на ролята му в насърчаване на ефективни промени на различни равнища
(индивид, екип, организация, общество). Пръв Хайфец използва понятието през 1994 г.,
като го дефинира по-късно като „практиката за мобилизиране на хората да се справят с
трудни предизвикателства и да преуспяват“ (Heifetz et al., 2009 p. 14). Този процесен
подход добре надгражда идеите на споделеното лидерство, като акцентира на
интеракцията, която възниква между лидери и последователи, които си влияят взаимно,
за да се подпомагат в изправянето срещу промяната и да изследват възникването на нови
ценности, създавайки подкрепяща среда в даден контекст (един може би по-точен превод
на понятието би бил „адаптиращо“ лидерство).
Подходът на адаптивното лидерство проблематизира как лидерите помагат на
хората да вършат каквото трябва, за да се адаптират към предизвикателствата, с които се
сблъскват, как да се променят и приспособяват към нови обстоятелства. Адаптивните
лидери въвличат в дейности, които мобилизират, мотивират, организират, ориентират и
фокусират вниманието на другите. Целта им е да окуражават хората да изследват и да
ревизират ценностите си, да се променят и да учат нови начини за справяне с промените
и решаване на проблемите, които са в центъра на живота им, и да израстват. Адаптивно
лидерство може да се изявява от всеки, но не в ролята на разрешаващ проблемите, а като
мобилизиращ агент на промяната, конфронтиращ хората да се изправят пред
предизвикателствата. Концептуалният модел разглежда типични модели на ситуационни
предизвикателства като разминаване между декларирани ценности и поведения в
организацията, конкуриращи се ангажименти, теми табу и избягване на работа. Очертава
типичните поведения на адаптивните лидери като хеликоптерен поглед за обхващане на
цялостната картина на ситуациите, диагностика на адаптивните предизвикателства,
регулиране на дистреса от промените, фокусиране на вниманието върху проблемите,
овластяване на хората и защита на проявите на лидерство отдолу. Адаптивната работа се
състои в създаването на подкрепяща среда и влизане в интензивни интеракции с хората
за подпомагане, а не за оказване на контрол (Northhouse, 2016, p. 273). Както служещото
лидерство обаче, моделът на адаптивно лидерство е по-скоро прескриптивнопрактически ориентиран, а не толкова базиран на изследвания и подкрепен с емпирични
доказателства. Съветите и препоръките в него имат общ характер и могат да подлежат
на различни интерпретации.
Необходимостта на аджайл организацията да се адаптира към все по-динамична,
несигурна и комплексна среда отвежда погледа към разширяване на разбирането за
лидерството като комплексен процес, възникващ при напреженията между конфликтни
потребности, идеи, предпочитания и цели на хората, за да поражда адаптивни промени в
социалните системи и организациите. Идеите за адаптивното лидерство естествено се
интегрират в теорията за комплексното (complex) лидерство, която се фокусира върху
стратегиите и поведенията, които насърчават учене, креативност и адаптиране в
комплексни организационни системи (противопоставени на т.нар. „техническо“
лидерство).
В книгата си „Комплексно адаптивно лидерство“, Оболенски проследява
естествената еволюция на организиране от хаос към ред: от анархия (отсъствие на
лидерство), през олигархия (традиционно лидерство) към т.нар. полиархия (polyarchy),
при която противоположни гледни точки за лидерството могат да съ-съществуват и да
действат по едно и също време (Obolensky, 2014, p. 5). Лидерството е комплексна
динамична система и е необходимо да се практикува по нов начин, надмогвайки
допускането, че това става единствено в йерархия. То е много по-сложно и парадоксално
е свързано с желание да се насърчават другите да водят, с отдръпване назад и овладяване
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на поривите за намеса и водене. Това изисква нов тип разбиране как работят хаосът и
комплексността, за да се удържа на изкушението да се поема контролът.
Възприемането на идеи от науките за комплексността (complexity science) и теория
на хаоса, които имат своите корени в теория на системите и кибернетиката оформя нови
разбирания за лидерството. Те отговарят на нарастващата необходимост да се работи по
неочертани проблеми, тип „каша“ във все по-сложни, динамични, многоизмерни
системи, чието поведение е непредсказуемо. Целта е да се надмогне аналитичното
линейно мислене, което, за да постигне разбиране търси опростяване и разделяне на
цялото на елементи с нелинейно, системно мислене, което отчита сложните, динамични
и взаимосвързани отношения, възникващи в рамките на сложна система или проблем.
Към това могат да бъдат прибавени и идеите на квантовата механика, която изразява
несигурността и парадоксалността на реалността, и хаотичността на динамиката между
противоречиви сили. Продуктивните идеи от тези науки показват, че хаосът може да има
скрит ред и модели, сложността има вътрешна простота, а комплексните системи имат
свойствата да се самоорганизират и адаптират. Традиционното лидерство губи смисъла
си при нарастване на комплексността и е необходимо да отстъпи на комплексно
адаптивно лидерство, възприело определени принципи, формиращи опозиции като:
вътрешна мисия – външно изразени цели, свобода на действие – граници, човешки
умения и желания – прости правила, толерантност към двусмислието – ясна и конкретна
обратна връзка (Obolensky, 2014, p. 110).
Развитието на модели на самоорганизация и саморегулация на основните единици
в аджайл организацията – екипите, подтиква към обръщане и към кибернетиката като
подход за изучаване на саморегулиращите се системи. Ю. Апело разглежда аджайл
организацията като заимства понятието от ХІХ в. „панархия“ (panarchy) - комплексна
адаптивна система на анархични, припокриващи се „мрежи на стойност“, разчитащи на
различията и сътрудничеството и с различни източници на власт (Appelo, 2011, pp. 3045). Едно ново разбиране на лидерството трябва да изрази прехода от лидерство чрез
структури към лидерство чрез мрежи. Организациите могат да откликнат на промените
само ако се препроектират и изградят архитектура, основана на свързване и
сътрудничество, която функционира чрез мрежи на работещи съвместно вътрешни и
външни както биологични, така дори и небиологични агенти. В книгата си
„Конструиране на Лидерство 4.0“, Р. Кели смята, че познатата структура на
организациите в бъдеще е вероятно да загуби своя смисъл и да се трансформира в
„колаборативна, алгоритмична стратегия и дигитално вземане на решения в отговор на
ускоряващите се промени“ (Kelly, 2019,p. 40).
Очертаващите се нови концепции за Лидерство 4.0 като откликващо (responsive)
лидерство се опитват да надмогнат разбиранията за лидерството само като
взаимоотношение и форма на влияние. Според Кели лидерството на бъдещето няма да
се отнася до индивидуален статус, позиция, контрол или формална власт, а ще бъде
социален процес, изискващ разбиране на неговата колективна и системна същност. То
ще бъде „адаптивно, възникващо, свързано, откликващо и сътрудничещо“ (Kelly, 2019,
p. 15). Кели го обозначава с понятието „лидерство на рояк“ (swarm leadership) по подобие
на функционирането на колония от насекоми. Лидерството на рояк е вид колективно
лидерство, но Кели се опитва да го разграничи от понятията за споделено лидерство или
разпределено (distributed) лидерство (Gronn, 2000), които все още са модели, основани
на идеята за влияние, което се разпределя или централна власт, която се споделя с
последователите (Kelly, 2019, p. 16).
Кели дефинира „лидерството на рояк“ като „част от самоорганизираща се
комплексна адаптивна система, усилие на сътрудничество в мрежа, което в момента
адаптира и самоорганизира (вместо да самоуправлява), „роене“ при задача или
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предизвикателство и колективно иновиране, организиране и сътрудничество“.
„Лидерството е рояща се колективна система, а не група от елитни супергерои, стоящи
на върха“ (Kelly, 2019, p. 16).
Според Кели промените в лидерството се изразяват в движение от директивно към
колективно лидерство, което се изявява като откликващо, съединяващо лидерство,
подхранващо и оформящо комплексната адаптивна система, за да генерира колективна
гледна точка. Необходимите нови роли от страна на лидерите могат да бъдат: изграждащ
системата (дейности по подбор, израстване, подхранване), хореограф (подхранващ и
разширяващ мрежата координатор), жътвар (комерсиализиращ идеите и решенията),
дигитален комуникатор, съединител (лидер на знание с дистрибутивна нагласа) (Kelly,
2019, p. 114). Лидерите ще бъдат основно съединители и навигатори в свързана,
интегрирана, междусекторна среда на сътрудничество. Новите аджайл организации
може да притежават хибридния характер на човешки и машинни системи, създаващи
нови равнища на сложност, изискващи кибернетично мислене от страна на лидерите. Те
трябва да бъдат „по-откликващи, да усещат моделите и сигналите в мрежата и да
„хореографират“ посоките на сътрудничество между множество агенти в полето на
непрекъснатото развитие, промени и възможности“. Лидерите „трябва да култивират
свързани организации и мрежи и да разбират науката за свързването и организационното
учене в мрежа. Това изисква преход от лидера като източник на познание и решения към
свързан лидер, който създава подходящата среда за подхранване на мрежите на
сътрудничество и за възникване на идеи, решения и насоки от „роящи“ се общности на
потребители, партньори, анализатори, алгоритми и платени ресурси“ (Kelly, 2019, p. 40).
Всъщност аджайл организацията съхранява определена йерархия. Съществува
висше ръководство, което определя посоката и ако се наложи осъществява
дисциплинарни функции. Но природата на йерархията се основава на компетентността,
а не на властта, където не е важно удовлетворяването на потребностите на лидера, а
доставянето на повече стойност за клиентите. Кели го формулира сполучливо като
развитие от лидерство на централизирани структури към лидерство на екосистеми или
като преход „от егосистеми към екосистеми“ (Kelly, 2019, p. 69). Това е възникващо
(emerging) лидерство в процеса на адаптация на системата, което в мрежата се обуславя
от това през кого преминават основни информационни потоци и способстващо (enabling)
лидерство, овластяващо другите да водят (Appelo, 2011, p. 158).
Много от подходите за лидерството се подават на изкушението да търсят новите
му проявления в нови роли и функции. Всъщност ако има нещо ново, то се проявява найясно при извършване на качествен скок в човешката природа и самоосъзнаване. В
книгата си „Преоткриване на организациите“ Ф. Лалу свързва развитието на моделите на
организация с етапите на развитие на човешкото съзнание. Всеки нов етап води до
пробив в способностите за сътрудничество и до нови форми на организация, изразяващи
текущото равнище на разбиране и осъзнаване на света (Laloux, 2014). Трансформациите
на организациите в аджайл организации в повечето случаи са преходи от „оранжеви“ към
„зелени“ организации, ръководени от ценности, вдъхновяваща мисия и интегриране на
интересите на заинтересованите страни. Ако аджайл организацията обаче се стреми към
осъществяване на пълния си потенциал, развивайки се като жив организъм, основан на
самоуправление, би могла да го постигне на едно следващо равнище на автентично,
интегрално, холистично съзнание на лидерите и хората в нея. Това е свързано с
надмогване на егоистичните импулси и свързаните с тях страхове, амбиции и желания,
които ръководят живота на хората. Лидерите ще се вслушват по-дълбоко в себе си и в
мъдростта на другите, а страхът от загуби и желанието за власт ще се трансформират в
доверие в изобилието на живота. Вътрешният компас ще замени външните сили при
вземането на решения, а хората ще се стремят към цялостност. Те ще изграждат, в
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термините на Лалу, „тюркоазени“ (teal) организации, които имат каузи, съответни на
техните стремежи за самоосъществяване и които подкрепят автентичността на индивида
в работата и подхранват общностните взаимоотношения (Laloux, 2014).
Най-близка до подобно разбиране за лидерство е може би концепцията за
трансперсонално лидерство, публикувана за пръв път в доклад на Найтс за утрешното
лидерство през 2011 г. и отразена в книгата му „Водене отвъд егото“ (Knights, 2018).
Найтс посочва, че понятието е вдъхновено от трансперсоналната психология, а подходът
е основан на личен опит на успешни висши ръководители, оценка на потребностите за
лидерство през ХХІ век и идеите на невронауката, емоционалната и духовната
интелигентност.
Найтс определя трансперсоналните лидери като „действащи отвъд егото и
продължаващи личностното си развитие и учене. Те са радикални, етични и автентични
и същевременно емоционално интелигентни и грижовни“ (Knights, 2018, p. 2).
Описаните от Найтс измерения на лидерството много добре интегрират разгледаните в
началото способности, необходими на аджайл лидерите. Те трябва да „изграждат силни
емпатични и колаборативни взаимоотношения,…да вграждат автентични, етични и
емоционално интелигентни поведения в гена на организацията и да създават етична,
грижовна и устойчива култура за повишаване на представянето“ (Knights, 2018, p. 2).
Развитието на лидерството в модела на Найтс започва първо с разширяване на
осъзнаването на себе си и разбирането на другите, научаване на управлението на
емоциите си и развитие на повишаващи представянето поведение и култури. На тази
основа може да стъпи по-нататъшното развитие на трансперсоналния лидер чрез пълно
осъзнаване на ценностите и нагласите, управление и надмогване на егото, ефективна
работа с всички заинтересовани страни, подобряване на преценката за правене на найдобри избори и др. (развитие на специфични лидерски характеристики и компетенции)
(Knights, 2018, p. 9).
Заключение
В общи линии повечето нови виждания за лидерството са контра интуитивни и
провокират установените разбирания за използването на властта и влиянието в
организацията. Отделните подходи обаче предлагат различни дискурси, които не могат
да се сведат един до друг. В изложението дотук бяха разгледани такива, които излагат
продуктивни идеи за очертаване и развитие на лидерството в аджайл организациите
спрямо специфичния им облик и потребности. Един по-обобщен поглед на еволюцията
в разбиранията за лидерство в новите организации показва от една страна ясна тенденция
за фокусиране върху етичните измерения на лидерството, основна тема в подхода на
служещо лидерство, намерила продължение и в трансперсоналния подход. От друга
страна се очертава трансформационната природа на новото лидерство в условията на
непрекъсната промяна и нужда от адаптация. Източниците на енергията за мобилизиране
към промяна могат да се свържат с потребностите от самоактуализация, автентичност и
цялостност като движещи сили на новите лидери. Критичното разглеждане на новите
подходи обаче може да повдигне редица въпроси, отнасящи се до утопичния характер на
някои принципи и произтичащите от тях потенциални противоречия:
самоосъществяването и индивидуалната автономност може да се конфронтират с
принципите на екипна работа, поставянето на другите на първо място и служенето.
Лидерството като водене и оказване на влияние с приемането на следване и отдръпване,
поемането на индивидуална отговорност и лична ефективност с колективна отговорност
и зависимост от другите. Разрешаването на подобни противоречия може да стане само с
качествен скок в осъзнаването на лидерите и изграждане на нови нагласи, в случая
аджайл нагласа, интегрираща аджайл ценностите, практиките и целите в система на
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лидерско мислене. Практиките на лидерство в комплексната адаптивна „полиархична“
система на аджайл организацията следват недетерминистичен подход и „прегръщащи“
парадоксите принципи. Същевременно прагматичният дискурс на мисленето в аджайл
организацията може да спомогне за балансиране на романтичните и моралистичните
уклони в някои от концепциите за лидерство.
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THE INFLUENCE OF LOGICAL AND EMOTIONAL INTELLIGENCE
ON THE SUCCESS OF LEADERS IN BUSINESS
Dr Mirjana Radović Marković27
Institute of Economic Sciences, Belgrade, Serbia
Abstract: After more than two decades of research, there is still no consensus on how emotional
intelligence (EQ) influences the performance of business leaders. While on the one hand, it is believed that
high emotional intelligence has a decisive impact on business performance; on the other hand logical
intelligence is given advantage (IQ). Accordingly, we have defined the aim of this paper in order to examine
their impact on leaders' business in today's complex business environment, which is characterized by
multiculturalism and which places new demands on leaders and seeks rapid solutions. For this purpose, we
have used numerous sources of literature and recent research, both from other authors and from our own
knowledge. Putting in relation highly intelligent leaders with the low intelligent ones, that is, with those who
have high IQs in relation to their success in business, we did not get any significant differences. However,
this was not the case with leaders when comparing their emotional intelligence. Namely, those with high EQ
had better results in decision making, teamwork and employee motivation, which was reflected in high
business performance.
Keywords: Leaders, emotional intelligence, creativity, logical intelligence, business environment

Introduction
Intelligence is an integral part of a leader's mental capacity. In addition to intelligence,
mental ability is also the ability to think creatively and logically. Leaders need to be intelligent
and use creative thinking to tailor their actions to the needs of business in different business
situations. They also need to engage analytical thinking to analyze systematically the problems
that arise when doing business. Anyone can gain work experience, knowledge and be trained
in the type of work they do, except for intelligence that is not an acquired but inherited trait.
Unlike logical, emotional intelligence is the way we perceive and express ourselves, build and
maintain interpersonal relationships, deal with stress and use it to solve problems and make
decisions. It can be developed, while the IQ is fairly fixed. Specifically, emotional intelligence
is a flexible set of skills that can be acquired and enhanced by exercise. Although some people
are naturally more emotionally intelligent than others, they can develop high emotional
intelligence, even if they were not born with it.
Possession of emotional intelligence enables leaders to better understand and motivate
employees. Leaders in a modern business environment who use an authoritative management
style will be far less successful in the long run than those who use a democratic management
style. Accordingly, in order to succeed in the business world today and in the future, it is
important for them to understand the role of emotional intelligence for business success.
This article aims to explore the correlation between emotional and logical intelligence
and their impact on the effective running of an organization.

Source: Author
Figure 1. Personality consists of IQ and EQ
27
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Literature overview
Leadership is one of the world's largest preoccupations that can be measured (Lubatkin
et al., 2007). Numerous definitions of leadership point out that a leader is one who determines
employee behaviour and their focus on accomplishing organizational goals (Berg, 2015;
Trivikram, 2016). Namely, although the concept of entrepreneurship and leadership have been
present for a long period of time, researchers continue to explore the factors underlying
entrepreneurship and having a positive impact on the effectiveness of organizations' businesses.
In particular, researchers seek to further explore why some entrepreneurial and leadership
ventures are more successful than other (Radović Markovic, 1998).
In the last two decades, emotional intelligence (EI) has attracted research interest in a
variety of ﬁelds, but mostly in behavioural and social sciences (Townsend & Gebhardt, 1997;
Joseph & Newman, 2010; Cavazotte, Moreno & Hickmann, 2012; Murphy, 2014). According
to a number of researchers (Bradberry, 2015), although IQ and EQ form an integral part of a
personality, the close connection between these two types of intelligence is difficult to prove
(Figure 1). Namely, we are predicting emotional intelligence based on how smart someone is.
Emotionally-intelligent abilities, capacities and skills are becoming increasingly important in
various spheres of life and work, i.e. from effective leadership, team building, to human
resource development.
The concept of emotional intelligence (EI) has attracted the attention of researchers who
realized that employees could no longer be perceived as "biological machines", able to leave
their feelings and attitudes at home. Although there is significant evidence documenting the
effects of emotional intelligence on leadership success, job performance in large firms, very
little research has addressed the impact of emotional intelligence on entrepreneurial
performance. However, certainly confirmed is the fact that emotional intelligence exerts a
significant influence on the business world.
Research proves to the greatest extent that EQ and not IQ, most influences business
success (Agnello, Rian & Yusko, 2015). Specifically, as Graham Lancaster's (2019) study has
shown, logical intelligence does not have as much influence on business success as one might
think. Unlike some other jobs (scientist, chess grandmaster, etc.), leaders and managers use
only about 20% of their intelligence to do their jobs. However, a growing body of research
shows that we make decisions with emotion and then justify our decision with logic (Freedman,
2014).
Research also shows that EQ has been able to answer many questions that have not been
answered so far. Let them relate to personality, character, or even communication skills. Based
on scientific grounds, the EQ concept offers a much more accurate understanding of the specific
types of human talents. Emotional intelligence is made up of two primary competencies:
personal competence and social competence. It refers to the ability to recognize our feelings
and the feelings of other people, then to manage our emotions well in relationships with other
people (Goleman, 1999). Thus, emotionally intelligent employees and leaders exhibit better
skills (Antonakis, Ashkanasi & Dasborough, 2009). EQ helps leaders and managers manage
their emotions more easily and accomplish their assigned tasks. Emotional intelligence also has
consequences for social interactions (Bradberry & Greaves 2009).
Recent research has found that individuals with strong leadership potential tend to be
more emotionally intelligent, suggesting that high EQ is an important quality for business
leaders and managers to have (Cherry, 2019).
A leader who has found that his quotient is average or below average should not be
particularly concerned. Robert Townsend's research also supports this claim, which shows that
logical intelligence contributes only to 1% to business success, while determination and
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willingness to take on business risk participates with 56%. Hard work comes in second place,
immediately after determination and willingness to take on business risk at 13.7%.
One number of Gallup researchers (2012) investigated a demographic influence on
Emotional Intelligence. They discovered that the top 5 countries with highest EQ are as follow:
1. Philippines: 60 (percent)
2. El Salvador: 57
3. Bahrain: 56
4. Oman: 55
5. Colombia: 55
Gallup researchers found that the Philippines topped the emotional charts with an average
of 60 percent of its residents saying they felt these 10 emotions a lot on a daily basis. Ranking
second was El Salvador, followed by Bahrain, Oman and Colombia.
The impact of emotional intelligence (EQ) of leaders on success
One of the major fields of application of emotional intelligence is in business because
companies are made up of various types of employees, leaders and managers, each with their
own personalities and viewpoints (Radovic Markovic and Salamazdeh, 2018). According to
Bradberry (2016), EQ is the strongest predictor of performance in the workplace and the
strongest driver of leadership and personal excellence.
Efficient management of a company implies that it is managed by a large number of smart
people who have the power to make decisions. A good indicator of business success is the
presence of strong leadership characteristics. Leadership tend to require very specific skills and
attributes to find success. Some of these include:
•
Future orientation
•
Excellent communication
•
Idealized influence
•
Team building
•
Mutual trust and respect
•
Inspirational motivation (Girdauskiene & Eyvazzade, 2015)
Today's leaders must not only manage their own emotions, but are also responsible for
supporting the needs of their teams. Namely, leaders with their collaborative, communication,
visionary and other skills, as well as with high emotional intelligence, are much easier to cope
with all the challenges of the enterprise. Recent investigations have shown that business and
management communication become a crucial and strategic partner in order for corporations
to achieve their goals (Markaki, Damianios and Chadjipantelis, 2013). To lead successfully,
leaders have to clearly communicate organizational goals to employees and through that
communication, inspire employees to trust in their leadership and to perform at the highest
levels possible (Radović-Marković and Salamazdeh, 2018).
In a dynamic and complex global business environment, in the future, leaders will need
to empower others to develop their skills and potential with the help of emotional intelligence
(Chopra and Kanji, 2010).
Examples of the direct impact of EQ on business success
Here are some examples of how emotional intelligence has directly impacted an
organization's business performance:
 50% of time lost in business is owed to a lack of trust (Whitney, and Packer, 2000).
Becerra and Gupta (2003) pointed out that communication frequency determined
trustworthiness.
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 In multinational consulting firms, partners who displayed high levels of emotional
intelligence (EQ) earned 139% more compared to those who had a low level (EQ) (Boyatzis,
1999).
 American Express tested the competencies of trained financial advisers. Trained
advisors improved the business by 18.1% compared to those who did not undergo this type of
training. Also, they increased sales performance by about 90%. Subsequently, they received
training to increase their emotional competencies (Institute for Health and Human Potential
(IHHP), 2004).
 After completing a training program aimed at enhancing the emotional competencies of
employees in one factory, it decreased by 50% of idle time and increased work productivity,
which increased earnings by $ 250,000 (Pesuric & Byham, 1996).
 A study conducted at UCLA University found that only 7% of leaders’ success is owed
to logical intelligence, while 93% of their success is owed to trust, the authenticity of the
leaders’ personality and creativity (Cooper, 1997).
 Employees who work under high pressure and mismanage their time are much more
likely not to do their job well or not finish it at all, while those workers who have good time
management skills and work responsibilities have proven to be much more efficient and are
better able to handle situations where there are short deadlines for completing job tasks.
 At cosmetics giant L'Oreal, those with high emotional intelligence sold products for
more than $ 90,000 than those with lower EQs. (Spencer & Spencer, 1993; Spencer,
McClelland, & Kelner, 1997).

Conclusion
Putting in relation a highly intelligent leader with a low intelligent one, with the main
goal to establish his individual contribution to the business, provides identical results. The
explanation lies in the fact that the tasks for highly intelligent managers were so simple and
prosaic that they were not at all motivated to perform them, while they were too difficult for
the second category of managers so they did not know how to master them. Therefore, it can
be rightly concluded that average intelligence is sufficient to successfully perform tasks of
leadership. Recently, scientists have come to the conclusion that emotional intelligence lies
opposite to logical intelligence. Although the concept of emotional intelligence is no longer
new today, it has recently been said that emotional intelligence is much more important
compared to cognitive and technical skills combined. Accordingly, in many studies emotional
intelligence is found to be twice as significant as logical intelligence. For those in leadership
positions, emotional intelligence accounts for as much as 90% of their professional success and
differentiates them from those leaders who have average job performance. In line with this,
according to the World Economic Forum’s Future of Jobs Report, emotional intelligence will
be one of the top 10 job skills in 2020 (Mentorprise ,2018).
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Appendix
Emotional intelligence test
Yes No
1. Do you know your weaknesses and your qualities well?
2. Can you take care of every detail?
3. Are you ready for change and open to new ideas?
4. Are you motivated to reach the highest standards in everything you do?
5. Do you remain optimistic even when things start to go wrong?
6. Can you see things from other people's perspectives as well?
7. Do you allow clients to determine the way that best suits you to provide them with
services?
8. Do you enjoy helping colleagues acquire and develop their knowledge and skills?
9. Are you able to implement the firm's policies correctly?
10. Are you able to find win-win solutions in negotiation or conflict resolution?
11. Do you represent the kind of people other people want in your team of collaborators?
12. Are you usually suggestive and persuasive in what you do?
If you answered more than six questions affirmatively, then you may say that you have a
high emotional intelligence quotient.
Source: Working With Emotional Intelligence, Bantam Books, New York, 1998.
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Abstract: Leader development is a recent area of research, stemming from organizational practices
that focus on leader development programs to gain competitive advantage. Therefore, program evaluation
gains importance, as it allows determining the value and efficiency of a program. The overall objective of
this research is to evaluate the leader development program implemented by an engineering non-profit
organization. To this end, a qualitative and evaluative approach was adopted through a case study
methodology. Data were gathered from program stakeholders through interviews and written documents.
The results show that the program has underlying functionalist and interpretive discourse principles,
focusing on the results of the organization and on people's well-being. The leadership approach combines
principles of TABEIS and Transformational Leadership theory, aiming a leader who is authentic, caregiver,
constructor, contaminator, entrepreneur, ground breaker and meaning designer. The leader's development
was essentially based on a self-reflective process, using the method of critical incidents, projective techniques
and role-playing games. Regarding the development process, two stages focusing intrapersonal and
interpersonal development were identified: (i) ExtraMind activity and (ii) a Retreat of leaders. Throughout
this activities, two layers of leader development were aimed: identity and self-regulation development and
adult development. The major contribution of the study was the evaluation of an executed leader
development program, which allowed us to do some recommendations to the organization concerning its
improvement. In addition, it contributes to leader development program’s evaluation. By presenting a more
complete analysis system it allows a deeper and more exhaustive analysis of a program.
Keywords: Leadership, Leadership development, Program evaluation, Case Study

Introduction
Leadership can be defined as a process of social influence where individuals determine
the goals of a group, stimulate the behavior towards the goals set, and influence their continuity
and culture (Yukl, 1989). It is considered one of the most intense and important social
phenomena of today (Wellman, 2017).
Leader and Leadership Development
Leadership development refers to the process of developing multiple individuals (leaders
and followers) to strengthen leadership interpersonal relationships in the organization (Day,
Fleenor, Atwater, Sturm, & McKee, 2014). The focus is on the individual level, leader-follower
dyad, peer relations, climate and organizational culture (Day & Harrison, 2007). On the other
hand, leader development, what we focus here, refers to the process of developing an individual
to become a leader or to improve a leader’s performance, working primarily at the individual
level (Day & Harrison, 2007). There is an investment in the development of the individual's
potentialities and in the expansion of knowledge, skills and abilities (KSA’s) and leader’s selfviews (e.g., self-efficacy, self-awareness and leader identity). Regarding the leader's
development process, variables that capture self-views are more proximal and malleable for the
leader's emergence, long-term development and effectiveness (Liu, Riggio, Day, Zheng, Dai,
& Bian, 2019).
Program Evaluation
Facing constant change and intense technology, organizations are increasingly investing
in leader development programs. However, most of these programs lack empirical foundation
and evidence of the effectiveness of their results. In this context, program evaluation is of high
importance as it allows to determine the value, relevance and efficiency of a program according
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to formulated criteria (Fawcett & Pockett, 2015). Thus, it enables the continuous improvement
of the evaluated programs once it supposes the identification of development opportunities and
improvement recommendations (Phalen & Cooper, 2007; McKee, Odom, Moore, & Murphrey,
2016).
Methodologically, both qualitative and quantitative methods are used for data collection
and analysis (Fawcett & Pockett, 2015). In terms of informants, stakeholders represent a very
important group to be included in the evaluation and among the stakeholders, Patton (2012) in
his Utilization-Focused model draws attention to intended users. Intended users are the subjects
who ensure that assessment results and recommendations suggested by evaluators are
implemented - it is the intended uses of the intended users that determine the focus of the
evaluation (Patton, 2012).
A model for Leader Development Program’s Evaluation
After addressing program evaluation in general, we now focus on the evaluation applied
to leader development programs, as this is the object of this paper. Based on our literature
review we considered Esper’s (2015) Model, which results from an integrative review and test
of leader development existing literature. The model presents seven criteria to evaluate a
program, which allow the analyses of the program both in terms of its theoretical foundations
(criteria 1 to 4) and the underlying learning process (criteria 5 to 7). The seven criteria are: (1)
Guiding discourse of the program, (2) Theoretical foundations of leader and leaderships
concepts, (3) Leader concept, (4) Leadership concept, (5) Learning conceptualization, (6)
Learning process and (7) Depth level of the development process. Note that leader development
programs do not explicitly define their guiding discourse (criteria 1). This means that the
program's guiding speech is identified after analyzing the remaining six model criteria.
Study objective and research question
The main objective of this study was the evaluation of the leader development program
implemented by the organization CEiiA, using the Esper’s model (2015). In this sense, a
research question was defined: What are the theoretical fundamentals and learning process
behind CEiiA's leader development program?
Method
A case study was conducted, adopting a qualitative approach and an evaluative
methodology, focused on the analysis and evaluation of the program developed and
implemented by the organization CEiiA.
The organization: CEiiA
Our case was selected from CEiiA, a 300-employee product development and engineering
center that operates in several engineering areas. CEiiA's environment is characterized by a
wide range of areas of interest, high technology, multiple teams with different tasks and a large
mobility of people between teams. Thus, it is a very complex, challenging and competitive
context, where people are constantly motivated to reach new goals and present pioneering ideas
(CEiiA, personal communication, 2019).
Case Selection
Given that, the organization has a culture of development and appreciation of its
employees (CEiiA, personal communication, 2019), we had to identify the activities
implemented to develop people and understand if they focused on leadership development or
leader development, according to the literature. Thus, four activities were identified: three
related to leader development and one to leadership development (Table 1). The activities
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ExtraMind and the Leaders Retreat form the program selected for the evaluation. The Thematic
Workshops were not included in the evaluation, as at the time of the study they had not been
implemented.
In terms of the organization and coordination of the program, four actors/coordinators
were identified.
Table 1. Categorization of CEiiA development activities at the time of data collection
Program type
Leader Development
Leadership Development
ExtraMind
ExtraMile
Activities
Leaders Retreat
Thematic Workshops
Informants and information techniques
Regarding information gathering techniques, we used semi-structured interviews, one
face-to-face and one electronic. Interviews were chosen as our primary technique because of
the depth of information it provides, as it is necessary to understand in detail all aspects of the
program and the activities carried out (Lincoln & Guba, 1985). Besides, to complement our
data collection, we gathered documents regarding the program from both the organization and
the coordinators of the program. These coordinators were our informants: one internal to the
organization and two external (one from each activity). These are some of the evaluation
stakeholders (Phalen & Copper, 2007), as well as the intended users, as they confirm the results
and implement the recommendations resulting from the evaluation (Patton, 2012). These
sources and tools for collecting information enabled us to respond to each of the Esper model
analysis criteria.
Gathering data procedures
Once the organization's authorization to carry out the study was formalized, the program
and activity coordinators were identified in order to obtain information that would allow the
full analysis of the conceptual and structural basis of the program.
Thus, three coordinators were identified and invited to participate in the study – two
agreed to conduct an interview, and the third agreed to provide documents regarding the
activities developed. The interview with P1 took place at CEiiA and lasted 58 minutes. The
interview with P2 was in electronic format, due to his dislocation. Electronic interviews
circumvent the problem of geographical distance and also ensure the collection of authentic and
detailed data on the study objectives (Morgan & Symon, 2003). This interview was conducted
in real time, online, through Skype, lasting 20 minutes. Both were audio recorded, transcripted,
validated and analyzed.
Data analysis techniques
The data analysis process involved the importation of this material and written documents
into NVivo 12 Plus (QSR), the software used for data management and analysis. Data were
analyzed using the categorical content analysis technique.
Content analysis corresponds to a set of systematic procedures that allow the
interpretation of inferences through an objective and systematic description of their content
(Gil, 1999). Categorical content analysis, in specific, consists of counting and clustering content
within search categories (De Castro, Abs, & Sarriera, 2011). It should be noted, however, that
content counting was not considered in the analysis of our data.
The categorization system was created following, first, a deductive logic (De Castro et
al., 2011; 1st and 2nd level of analysis were defined based on Esper's proposal) and, in a second
phase, an inductive logic (Bowen, 2008; complementarily, subcategories emerged, which
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completed the categorization system). This articulation built the solidity of our category system
(Gondim & Bendassolli, 2014) and allowed rigorous category operational definition.
Results and discussion
Next, the results obtained are presented and discussed, organized by the seven analysis
criteria considered. As the evaluation of the program results from the combination of different
data sources, it is also presented in each criteria specific data for each of the activities that form
the program (i.e., ExtraMind and Leaders Retreat), in order to understand the specificities of
the units of analysis considered.
Note also that criteria 1 is the last one to be presented as it results from the analysis of the
remaining six criteria (see section 2.1).
Theoretical foundations of leader and leaderships concepts: criteria 2
The foundations of leader and leadership concepts result from identifying the leadership
approach and program principles. Specifically, the assumptions underlying the program and
which reflect its leadership approach are: (1) the leader must provide support to his followers;
(2) the leader's supportive behavior encourages the followers to enter in exploration mode and
to be more efficient; (3) the leader must have support to provide effective support to the
followers; (4) the leader must present challenges that set high expectations and stimulate the
creativity and innovation of the followers; and, finally, (5) each leader has a dominant archetype
that results from the combination of 14 personality traits.
The first three premises reflect the TABEIS model – Theory of Attachment Based
Exploratory Interest Sharing (Heard & Lake, 1997) – namely the concepts of exploration mode
and survival mode, mediated by the perception of support by a caregiver (Heard et al., 2009),
who in this case will be the leader (Brandão, Miguez, & McCluskey, 2016). This model assumes
that if the leader is an effective caregiver and perceives his internal environment and/or external
environment as safe, he can better regulate the activation of self-defense system (associated
with survival mode) and restore its exploration and creative potential (McCluskey, 2010).
Alongside the focus on the leader as a caregiver, the program's third premise underlines the
importance of also providing the leader with conditions that allow him to feel safe and
supported so that he can be an effective caregiver. The program's fourth premise reflects the
Transformational Leadership Theory, according to which leaders drive the performance of
followers by setting high expectations and promoting openness to challenges (Bass et al., 2003).
Thus, when followers perceive support and challenge from the leader, they go into exploration
mode; when these perceptions are nonexistent, they enter survival mode. The fifth premise
concerns the concept of archetype. P1 and P2 defined six leader archetypes from the different
possible combinations of 14 leadership personality traits. These archetypes allow foreseeing
the ways of acting, the strengths and the development areas of each leader. The six leader
archetypes considered in the program are: caregiver, entrepreneur, builder, contaminator,
ground breaker and meaning designer.
In addition to these assumptions, three principles of the program were identified: (1) the
program focuses on individual change and reflection; (2) leadership development is an internal
talent management strategy; and (3) the program covers potential leaders. Underlying
ExtraMind are the assumptions of TABEIS and the Transformational Leadership Theory, while
the Leaders Retreat is grounded in the concept of archetype.
Leader concept: criteria 3
The concept of leader underlying the program integrates (1) the characteristics of the
leader, (2) the role of the leader, and (3) the type of leader to develop.
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Regarding the characteristics that the CEiiA leader must possess, six are differentiated:
builder, contaminant, caregiver, groundbreaker, meaning designer and entrepreneur.
About the role of the leader, this is to impart knowledge, provide experiences, challenge
and support the leaders in order to develop their skills and competencies. Moreover, leadership
implies mobilizing the followers towards the objectives and helping to overcome the problems
that may appear, whether technical, for which solutions are already known, or adaptive, whose
solutions need to be innovative (Heifetz, Grashow, & Linsky, 2009). Finally, the kind of leader
the program seeks to develop is an authentic leader - self-conscious, who knows his or her
strengths and areas of development and what motivates and challenges him (Avolio & Gardner,
2005).
Observing the particularities of the activities of the program, we can see that ExtraMind
focuses on just one of the characteristics of the leader (the caregiver), while the Leaders Retreat
covered the development of all characteristics.
Leadership concept: criteria 4
Leadership is seen as a systemic competence (personal, social and instrumental). Thus,
the program has a leadership conceptualization focused on the leader and his competences,
following trait approach to leadership (Robbins & Judge, 2013). Regarding the focus on the
leader's caregiving capacity, we can identify the importance given to genuinely trusting and
collaborative relationship between leaders and followers, which promotes commitment and
well-being (Neves, Garrido, & Simões, 2015).
ExtraMind's specific leadership design focuses on the leader's ability to create a secure
environment and is therefore more focused on the leadership relationship; the Leaders Retreat
incorporates both conceptualizations.
Learning conceptualization: criteria 5
The learning conceptualization include the following elements: (1) learning principles,
(2) learning practices, and (3) leader development methods.
Concerning the learning principles, there are three: (i) skills development, (ii)
exploration, sharing and reflection of experiences and (iii) free and informed participation. The
first principle refers to the development of personal, social and instrumental competences, as
leadership is considered a systemic competence (as already identified in the previous criteria).
The second principle refers to the basic idea that guided the selection of the activities done,
where the development of the leader occurs through the sharing and reflection of personal and
meaningful experiences, which makes the development of the leader an essentially selfreflective process. The last principle tries to ensure that all participants freely agreed to
participate in the program activities (given that some participants were previously selected by
their superiors).
About the learning practices, we identify three: (i) the leader's life stories, (ii) art-based
methods, and (iii) learning by experience. The leader's life stories translate a process of sharing
and expression of personal events and the way they were perceived and interpreted by oneself,
constituting a process of meaning construction (Shamir, Dayan-Horesh, & Adler, 2005). In this
sense, by analyzing his history and comparing it with the stories of other leaders, the leader
finds elements for his personal development and growth (Sparrowe, 2005). Art-based methods
are a form of learning where art can be used to represent the life of leaders and their
organizations (Taylor & Ladkin, 2009). Thus, through painting, leaders projected their thoughts
and represented their place in the organization. The last learning practice consisted in the
experience of meaningful experiences and the individual reflection on the meaning of those
experiences for the leader - a reflexive internalization process that leads to the acquisition of
new competences and ways of acting (Kok-Yee, Dyne, & Ang, 2009).
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The leader development methods identified were: (i) the critical incident method, (ii)
projective techniques, and (iii) role-playing games. The first method involved the sharing of
cases experienced by the participants (i.e., critical incidents) and from the shared cases the main
issues to be addressed were identified, in order to find potential solutions to practical problems
and to develop ways of acting (Flanagan, 1973). The second method of development consisted
on the interpretation of stimuli, where participants had to give meaning to the various situations
to which they were exposed. The role-playing technique consists of the participants'
performance and personification of roles assigned to them by the therapist. Therefore, it
represents an experiential activity, used to mobilize various psychological concepts, promote
creativity and the exploration of skills, contributing to the development of empathy and
supportiveness (Cano, Lopez, & Pousada, 2019).
Observing the activities of the program, we can see that both involve a self-reflexive
development process focused on skills development. However, ExtraMind uses the method of
critical incidents and the Leaders Retreat uses projective techniques, while role-playing games
are a common technique; finally, while ExtraMind focuses on the leader's life stories, the
Leader's Retreat makes use of all three learning practices.
Learning process: criteria 6
Analyzing the learning process of the program involves considering the purpose of the
program and its development process.
Program Objectives
The principal objective of the program is to develop the organization's leaders, focusing
on personal, social and instrumental competencies, identifying their strengths and talents and
supporting them to take on challenges that align their characteristics and expectations
(personally and professionally) with those of the organization (Academia CEiiA, 2018). This
general objective is split down into three specific objectives: (1) development of selfknowledge, (2) development of social and instrumental skills and (3) development of efficient
teams. ExtraMind focuses on the leader's personal skills and caregiving tools, while Leader's
Retreat focuses on personal, social and instrumental skills, deepening the work done through
ExtraMind.
Development Process
The program development process integrated two stages: the first stage comprises the
ExtraMind activity, focusing on individual development, and specifically on personal skills and
the leader caregiving tools. The second stage came with the Leaders Retreat activity and was
more extensive, focusing on the development of personal, social and instrumental skills.
During ExtraMind, nine thematic sessions were held, where TABEIS' seven internal
systems were explored through role-playing games. The goal was for the leader to learn to
identify and regulate in each other the systems of the model. Through this reflection on modes
of action and regulation of internal systems, the subject identifies their strengths, weaknesses
and motivations (Mintzberg, 2005).
The Leaders Retreat was an activity where leaders went to a resting place where they
spent three days with each other. In terms of the structure of this activity, three phases were
identified. The first phase of contents design resulted in the definition of six leader profiles,
called archetypes (identified in criteria 2) that represent the six characteristics that the
organization seeks in a leader. Therefore, during the 3 days, several activities were held in order
to identify and make known to the leader his dominant archetype and, consequently, work on
the development of all archetypes.
In general, the activities carried out during ExtraMind and the Leaders Retreat sought to
encourage participants to reflect individually and in groups and to discuss their experiences and
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ways of acting, focusing on the intrapersonal development and interpersonal development of
the leader (Day & Dragoni, 2015).
Depth level of the development process: criteria 7
The depth level of the development process refers to the leader development layer that is
achieved with the program. The development layers the program seek to expand were: (1) the
development of the leader's identity and self-regulation and (2) the adult development. The
identity and self-regulation of the leader is an intermediate layer of development that
encourages the process of self-reflection (Esper, 2015). Beyond this, the program has reached
the deepest layer of leader development, concerning andragogy (Esper, 2015). This refers to
the vertical development of the person and the construction of new ways of understanding
oneself and the world (Cook-Greuter, 2004). Reaching the adult level of development, allows
leaders to maintain a developmental trajectory even after the activities are completed.
Concerning the activities, ExtraMind works at the level of the leader identity formation
layer, while the Leader Retreat works at adult development.
Guiding discourse of the program: criteria 1
Finally, regarding the program's guiding discourse, we can identify the influence of two
discourses: (i) a functionalist discourse that focuses on achieving higher levels of confidence,
commitment and more efficient performance (Gardner et al., 2005); (ii) an interpretative
discourse, because while seeking to ensure the performance of the organization, there is a focus
on developing meaningful relationships between leader and followers and ensuring the wellbeing of people (Maybe, 2013).
Observing the activities, we can see that ExtraMind is guided by an interpretive discourse,
while Leaders Retreat is guided by a functionalist discourse.
Conclusion
This study deepens understanding about leader development by evaluating a specific
leader development program, implemented in the context of an organization. Given this, we
believe that our contributions were multiple. For the organization: the systematization of the
program – the needs, the areas of development, the strengths and potential informed next steps.
For future application of the model: the suggestion of an evidence-based detailed evaluation
system. For leader development: the reinforcement of the importance of developing the various
dimensions of the leader, especially the leader’s self-perceptions as one of the main focuses of
the leader's intrapersonal development (Day & Dragoni, 2015; Liu et al., 2019).
On the other hand, this paper has some limitations that should be considered regarding
the little involvement of the coordinators in the design and validation of the program evaluation
plan and the impossibility of interviewing the coordinator who implemented the ExtraMind
sessions, which we by-passed by accessing documents on the activity. We strengthen the
importance of including participants in the evaluation process. Given this, we believe it would
be a benefit for the Esper model to introduce a criteria for analyzing the results and impact of
the program on participants, making it more oriented to applied research and deepening the
understanding about the impact the program had on each leader.
Finally, we suggest that future studies should invest in identifying factors that can
facilitate leader development so that programs can make use of increasingly effective
development strategies.
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Abstract: This study explores the meanings underlying e-leaders construction of self-identity. Eleadership is fundamentally a social influence process that emerges in technology mediated environment
and emphasizes changes in the ways of thinking and acting of leaders and followers towards common goals
and overall improved performance. However, research on the topic has been lagging behind the potential
and importance of the topic and its concrete dynamics and effects in our volatile, uncertain, complex and
ambiguous (VUCA) scenery. Caregiving literature is a promising theoretical contribute to this discussion,
given that leaders tend to be naturally perceived by followers as organizational caregivers. Dislocated
workers, operating in technology-mediated environments, are in especially vulnerable situations that can
be perceived as somehow threatening, given the considerable change it implies and the significant decrease
of a traditional support structure. Thus, e-leadership has a clear socioemotional core that reflects on eleaders’ self-identity. Given this, our objective is to explore the meanings underlying e-leaders construction
of self-identity, as unfold in discourse. We adopted a qualitative methodology operationalized by a narrative
case study design, an especially adequate way to explore phenomena within context, enabling contact with
otherwise inaccessible realities. Results are presented and discussed considering the attachment-based
theory, namely regarding the activation of the careseeking and caregiving systems.
Keywords: e-leaders, self-identity, TABEIS, careseeking, caregiving

The economic, political, social and technological progress we have been witnessing in
recent decades has induced globalization and the resulting dissipation of frontiers (Chawla &
Lenka 2018). This paradigm shift generates increasingly dynamic systems. Markets have
multiple, complex and changing needs, as do the organizations and inherently the employees
who operate in them. Thus, effective management becomes a decisive tool to ensure
competitiveness and prosperity regarding increasingly pressing challenges (Popova,
Shynkarenko, Kryvoruchko, & Zéman, 2018) such as interculturality, retention, technologymediated relations and Human Resources (HR) development needs. Regarding this, leadership
is a key process through which it is possible to guide, motivate and develop employees,
mobilizing and supporting efforts in line with strategic objectives (Hartog & Koopman, 2001).
Moreover, nowadays, the emphasis is put on how leaders navigate the current volatile,
uncertain, complex and ambiguous (VUCA) scenery through technology (Johansen, 2012).
Leadership in technology mediated environments is, thus, a strategic way of potentiating
changes and improve flexibility and adaptiveness. Technology tools such as e-mail, intranet
and videoconference software are now pushing organizations and its leaders and followers to
new realities and roles. In this paper we focus the meanings underlying e-leaders contemporary
construction of self-identity.
The paper proceeds as follow: we start by defining the key concepts regarding eleadership, attachment-based theory and identity; we then move to methodology, defining our
approach of narrative analysis and its use; afterwards, we briefly present our results, followed
by an independent discussion section; finally, we condense our main highlights in a
straightforward conclusion.
E-leadership
E-leadership is consensually conceptualized as “a social influence process embedded in
both proximal and distal contexts mediated by AIT [advanced information technology] that can
produce a change in attitudes, feelings, thinking, behavior, and performance” (Avolio, Sosik,
Kahai, & Baker, 2014, p. 107). However, to this point, many questions remain unanswered
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regarding its concrete dynamics and effects. One of the most promising theoretical contributes
to this topic lies on the caregiving literature (Machado & Brandão, 2019). Supportiveness is a
central aspect, widely accepted, of leadership, both in teams and in dyadic contexts (e.g.,
Dahlstrom, 2013; Fernandez & Jawadi, 2015; Lin, Standing, & Liu, 2008), as leaders tend to
be naturally perceived as organizational caregivers (Brandão, 2016).
Dislocated workers, operating in technology-mediated environments, are in especially
fragile situations, which can be perceived as somehow threatening, given the considerable
change it implies and the significant decrease of a traditional support structure. Thus, eleadership has a clear socioemotional core, relying on the e-leaders capacity to remotely
promote followers trust, manage communication flows and potentiate stability (Powell, Piccoli,
& Ives, 2004). This is congruent with the idea of activation of the careseeking and caregiving
systems focused in the Theory of Attachment Based Exploratory Interest Sharing (TABEIS;
Heard & Lake, 1977).
TABEIS conceptualizes seven dynamic systems of the self (careseeking, caregiving,
system for defense of the self, interest sharing with peers, sexuality, internal environment and
external environment). These systems develop throughout our life, starting at birth and
remaining in continuous construction until death - and are activated in response to specific
stimulus, such as threatening ones. Thus, the seven referred systems are not only present at
work, but are embedded in work (Neath & McCluskey, 2018) and can be mobilized in situations
perceived as unsecure, which often happens in dislocated workers. Therefore, TABEIS
provides a valid and pertinent relational framework to shape our comprehension of the
processes involved in e-leadership - from the vulnerability of followers to the response of eleaders.
Identity
Traditionally, identity is a romanticized concept focused on the individuality of a person’s
feelings and attitudes (Thomas & Linstead, 2002). With time, this evolved to a relationist logic
of features, characteristic and lived experiences: “identity is more a map than the territory; it
cannot be found but needs to be constructed” (Lührmann & Eberl, 2007, p. 117). Our selfidentity is a product of a negotiation between self-reflexive (personal) and social processes over
time (Lührmann & Eberl, 2007; McAdams & McLean, 2013). Therefore, the question “Who
am I as an e-leader?” is rooted in a negotiation process between personal and social conceptions,
fundamental to any narrative approach. Thus, self-identity comes from an effort of defining for
oneself and others who they are, given the relation at hand (Lührmann & Eberl, 2007), namely
the e-leadership one.
Given this, our objective is to explore the meanings underlying e-leaders contemporary
construction of a caregiving self-identity, as unfold in discourse.
Methodology
We adopted a qualitative methodology operationalized by a narrative case study design.
Narrative case studies are “intensive examination of an individual unit, although such units are
not limited to individual persons” (Brandell & Varkas, 2009, p. 294). Thus, they are especially
adequate to the in-depth study of phenomena within its context, introducing ways to contact
with otherwise inaccessible realities.
A narrative can be considered in the form of writing or orally expressed in interviews,
natural dialogues or even during work. Any of the above may encompass a short topical story
regarding a specific situation, a lengthy story regarding a particular aspect of one’s life or a
complete, birth to date, narrative. Moreover, the ways by which the narrative is approached are
also multiple. From a sociological point of view, the identity work, highlighted by Chase (2005)
is particularly interesting to the pursue of our research objectives. Thus, as pointed by the

222

author, we set ourselves to explore and interpret our narrator’s construction of the self with its
“specific institutional, organizational, discursive, local and cultural contexts” (Chase, 2005, p.
658). As researchers, we adopted a perspective of “narrative as lived experience” generated in
a specific organizational context (for other context-based, see Gubrium & Holstein, 2001;
Holstein & Gubrium, 2000).
We consider the narrators articulation across different contexts - their restraints and
possibilities - for positioning of the self in our postmodern world (Holstein & Gubrium, 2000)
and their particular experience. Thus, our research relationship was based on two different
moments: a first one, of a broad, holistic, unspecific, opening-up interview and a second, indepth, focused interview, as narrator and listener. This implies a narrowing focus that started
with an overall gathering of information to map the topics of leadership, technology and the
role of technology in leadership. We then proceed to focus our attention to the meanings
underlying her contemporary construction of self-identity as an e-leader, not only exploring the
stories we invite her to tell, but also the ones our narrator happened to tell, this is, that emerged
naturally. These two moments allowed us to better construct and substantiate our work on
building understanding on her caregiving identity.
Individual unit
Our individual unit was an e-leader, previously involved in a similar research regarding
technology and leadership. This e-leader is a 38-year-old Spanish female with 10 years of
leading experience. She currently e-leads 15 people from Portugal to Italy for a time span of 8
years now.
Data collection instrument
Data was gathered using two different types of interview. In a first phase, we used a semistructured interview, gathering perceptions about various topics and interactively and
reflexively evolving through them. In a second phase, we used the narrative interview, which
theoretical comprehends four distinctive stages, moving from initiation, through narration,
questioning, and ending with a concluding phase (Jovchelovitch & Bauer, 2000). These work
as guidelines for the interviewer, being adaptable to the dynamic and nonlinear research
interaction. Moreover, we specifically initiated this data collection moment with the stimulus
“I want you to explore, as you see fit, as you see and feel as an e-leader”.
Data collection procedures
The first interview, after participation acceptance and a pilot test to the script, gathered
sociodemographic information and professional data regarding leading, dislocated workers and
technology.
In the second moment we used the narrative interview, appropriating the orientations of
Jovchelovitch and Bauer (2000).
Initiation. We start by explaining the context of the investigation to the narrator and asked
for permission to record. We then advanced for more detailed information regarding the
uninterrupted nature of the approach, and its concrete phases. Then, we explicitly presented the
main topic of the interview, which was expected to trigger the narration (and, for that end, was
set out to be personal, experiential and without indexical formulations).
Narration. Moving to this phase, we focused on not interrupting the discourse of the
narrator until we had clear signalization that she had reached the end of that narrative and, even
then, making sure she had nothing more to say about it. Thus, we mainly settled for presenting
“active listening, non-verbal or paralinguistic support and showing interest” (Jovchelovitch &
Bauer, 2000, p. 5). This approach allowed us to not interfere and, also, to retain some mental
notes for later questioning.
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Questioning. When was clear that the narration came to an organic end, we then asked
the immanent questions, returning the narrator's’ words to her further reflection. Thus, we
elicited additional material on the events already mentioned and the main topic of our project,
exploiting beyond the self-generating paradigm.
Concluding. At this point, we stopped the recording, which opened an especially useful
opportunity to ask why-questions and gather contextual information in a more relaxed and
informal logic. All the relevant pinpoints were duly registered.
Data condensation and analysis
In conclusion, we worked in a twofold front: designed our research as rooted in a longterm engagement - embeddedness in the context – and framed the interviews, specially the
narrative interview, as a whole – articulating a broad open framework that invited a personal
narrative of exploration of a range of story / narrative leadership-themed topics about herself.
This involved us in the study, exploration and interpretation of leadership in multifaceted
circumstances, bringing us close to a hard-to-access organizational elite (Orr & Bennett, 2017).
We were able to access and integrate ethnographic elements, enriching our methodology as an
insider researcher, which was especially important to accurately frame the study – also known
as anticipatory data condensation (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).
Our data analysis takes language – and its use - as the main focus, exploring personal and
social realities and constructions (Gabriel, 2015; Reissner, 2011). Thus, we perspective our
understandings by assuming that “local concepts and practices are where organizational
structure and process come to life” (Agar, 2010, p. 298). The interpretation process lied on our
active narrator-listener relationship, first by hearing the voices with each narrative – its placing,
practices and readings of its reality. Finally, we focused linkages between narratives,
articulating their continuity regarding resources, restraints, environment particularities and,
fundamentally, connection elements (Chase, 2005). Overall, to these ends, we 1) performed a
detailed and high-quality transcription, 2) separated the material related to personal and social
perspectives, 3) contextualized the elements temporally from past to present, 4) analyzed the
material as a negotiated representation of the narrator's’ self-understanding, and 5)
interconnected the different viewpoints present in narration, identifying constructed meanings.
Results
Our data analysis allowed us to identify three main guiding lines of narration, namely: a
personal one, regarding the individual level perspective of the e-leader identity; a shared
leadership one, referring to the circle composed by our e-leader and other intermediate leaders
of her team and, finally, an organizational one, reflecting the broader conception of e-leadership
that she perceives as running as a common perspective in the organization. These lines of
narration were presented by our leader as cumulative, this is, as progressive layers that were
built more and more contextualized, with social elements and their interaction. Next, we focus
each line of narration, while making use of our leader discourse.
A personal e-leadership understanding
The personal e-leadership understanding of our leader focused her role / capacity to
downsize things to followers in response to their susceptibleness, as dislocated, to overestimate
situations. In the pursue of doing so, she emphasizes the humanity she brings to her approach,
by valuing the providing of social support as a safety net.
However indissociable, personal understandings of herself as an e-leader were identified
as a clear narrative in our leaders’ discourse:
How I feel leading from a distance… It's a bit complex because I'm not face to face [with followers].
My role is to downsize importance [on things/problems], relativize, present an external point of view.
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How I feel… sometimes a bit outdated. (Int2 28)

Our leader highlighted the e-leadership feature of not being able to see (in a real, visual
sense) and behaviorally identify followers’ needs and state of spirit and, therefore, be the
guiding reference she believes a leader should be.
Globally, leadership involves being a reference, like a beacon, a guide, showing the way. (Int2)

This adds complexity to the process, which sometimes makes her feel outdated, like she
can’t keep up with the demands of e-leadership or that her resources don’t allow her to do it as
she would want to. She shows auto reflexive capacity and fear of failing as an awareness
outcome.
I feel more like self-doubt, if I'm failing, if I’m not able to solve things (…) (Int2)

She identifies her role as an e-leader that can help her followers put things in perspective,
reflect and reach for constructive and more positive understandings of problematic situations.
Moreover, she also points out that this continuous accompaniment, necessary in e-leadership,
reflects a maternalistic side of her as e-leader.
At a distance it is more maternalistic (…) there is a part more maternalistic and another part more
technical leader or responsible technician. (Int2)

At this point, it is pertinent to consider a specific excerpt of the first interview, by its
related content and expressiveness. It complements, reaffirms and clarifies the abovementioned idea.
I usually say that sometimes I'm more of a mom than the leader of the outsiders [dislocated followers],
because sometimes it's as simple as saying "you're not seeing this with the correct eyes, that's the way it is, and
you've already gone through this situation"; it's more of a feeling that he's there and is helpless. And I give
support, I say, "let's solve it, we're here to solve it" and we solve it, it takes 30 seconds. But I think the shock
of "I'm here helpless" is the one that scares the most. When you are in an environment, in a comfort zone and
within a larger structured team you feel protected and these problems do not arise. (Int1 29)

Thus, the perspective of herself as e-leader as being a caregiver emerges as a response to
dislocated followers’ vulnerability.
The follower when dislocated is outside his comfort range regarding family, friends, boyfriends and
coworkers (…). When one is dislocated that comfort disappears (…) they have less support, are with a time
zone and schedule handicap (…) leadership has to complement that… there is an emphasis on psychological
aspects of empathizing, supporting, trying to realize that the circumstances are different, trying to mitigate or
reinforce those conditions of circumstance that the colleague has different (…) it is more supportive, hear (…)
that the person feels supported and not alone (…) more of protection, of company.

As our leader identified, caregiving is a much-needed response, giving the restraints
regarding supportiveness dislocated followers face. The challenges and their own perception of
lack of resources to deal with them makes them feel unsecure and rather vulnerable, thus
careseeking. Parallelly, caregiving comes naturally to our leader. She herself is dislocated from
her comfort zone – being from Spain and working in Portugal – and experienced these
difficulties firsthand. It seems, therefore, that having experienced the phenomenon of distance
may have promoted her identification with displaced followers, shaping her behavior.
I'm in this situation, I'm displaced, live I’ve been much of my career. So, since I'm in the same situation,
I can empathize more than a person who has never experienced it. So when it's problems I've experienced, or
people around me, it's easier for me to solve or anticipate or protect. Normally I am already a very empathetic
person, but in this situation having to be a bit more.

28
29

Refers to the second interview.
Refers to the first interview.
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Moreover, time also brought her experience and the ability to easily deal with demands,
by mobilizing coping strategies.
I used to wear myself out a lot, putting a lot of effort into areas that were not my responsibility. Now I
can manage more (…) integrating different responsibilities of other areas, articulating for that, all together, we
make a solution to a problem. I used to “carry all on my back” (...) I can now hold the rightful people responsible
for solving things in their scope. I play two roles: one of responding for my scope and to speed up what is not.

She intertwines her personal understanding with the one she perceives and desires her
followers have of her.
I think and hope they see me as very close.

A shared e-leadership understanding
The shared e-leadership understanding of our leader focused specific strategies she and
intermediate leaderships of her team were able to discover throughout their experience as
enabling better results regarding the assistance provided to dislocated followers. That is, the
leadership system seems to have developed a way of dealing with the experience of having
dislocated members and being an e-leader. The simplicity of promoting socioemotional
bonding through technology by being available and frequently and continually in contact
emerges as central.
Therefore, she constructs her discourse regarding a shared e-leadership perspective,
including herself and the middle range leaderships of her team as a whole. From this, she refers
the strategies they developed to promote close relations and overall success.
We've been setting up weekly or biweekly meeting routines with people who are dislocated to force us
to sit down and "look, now say it all, we’ve an hour to listen to you." But still, there are always weekly calls
or, I will not say daily, because they are not always the same people, but continuously. There is always
something to follow in with people who are dislocated.

An organizational e-leadership understanding
The organizational e-leadership understanding of our leader had as focal points the
protectionist and individualized take the organization, as a collective, embeds in their culture.
Thus, finally, from individual to collective e-leadership understandings, she presents an
organizational self-perception.
We [organization] have a medium / large size but come from a small business. At the functional level,
I still believe and think that we work as if we were a small company where everyone knows each other,
everyone knows what strengths and weaknesses exist and there is a lot of spirit of help that is not normal in
passing businesses the 300 employees.

These three constructions intersect regarding a caring and protectionist approach of
personalized response to followers’ individual needs.
In our leadership, people count: you are not a number, it is you and you have your circumstances, your
way (...) you are shy, you are outgoing, you are worried about I don't know what or you are very good at
something but you have this weakness or this area of improvement (…) is more personalized.
We are all as an organization and as a team here to support you, if you need someone to support you at
the activity level and even at a distance, we can do it; if we need human or legal or logistical support or IT or
anything, we are here to help you feel that closeness through me.

After we stopped recording, our leader highlighted the moral/ethic character of her
caregiving role as an e-leader, referring to it as a responsibility that goes beyond the professional
scope. Thus, she ended with a keynote that was present throughout her whole discourse: the
humanity she brings to her leadership relations, as a person-oriented individual. For us, this
signals the richness and demand associated with the role of leader and the identity of e-leader,
which is built in the relationship with different roles that the individual assumes (and therefore
builds) over time.
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Discussion
Overall, our leader brought us to a journey of exploration and comprehension regarding
the meanings underlying e-leaders contemporary construction of self-identity. Through the
reflexiveness of the whole methodological process and the long-term engagement we set
ourselves to accomplish, it was possible to understand her sense of self-identity as a resourceful
one that, by converging with her natural empathic charisma, characteristics and attitudes,
promotes a genuine self-sense of care, especially in response to dislocated followers
vulnerabilities. This seems to be associated to a deep understanding of the dynamics of different
work levels – individual, collective and organizational. Moreover, she understands herself as
an e-leader that, in spite of the distance, is able to balance these dynamics, promoting a shared
feeling of togetherness. Our e-leader, as the one who promotes and manages interaction focused
on thoughts and actions and the way they affect work, perceives her role as an active builder of
trust, stability and overall support. This socioemotional nature is aligned with caregiving by its
take on emotions (Powell et al., 2004). E-leaders' availability and support, as perceived by
dislocated followers, is associated with effectiveness (Avolio et al., 2014). Thus, our e-leader
aim of being emotionally present is comprehensively assumed to be positive.
E-leading is, in our e-leader comprehension, a synergic “learn as you go” process based
on followers’ needs and e-leaders’ responses. As McCluskey and Gunn (2015) pose, all work
interactions imply a response to others’ needs. This brings us to critically evaluate traditional
perspectives of the leaders’ role that often too much tend to define what a leader “must be”.
Going beyond that, we consider that our leader reflected an integrating ability that
comprehensively involved challenges, demands and self-doubts. She narrated some aspects of
the process of discovering herself as an e-leader, reflecting and positioning herself on and about
life and work experiences to construct meaning. This reflective meaning-making is considered
one of the crucial mechanisms that arousal identity outpours (Bamberg, 2011). Moreover,
continuing to explore and build on the contextualization and linkage between individual, social,
cultural and overall experience as lived is a potential insightfully approach by which eleadership may be perspectived.
Conclusion
However controversial, the word “care” has come to emerge more and more frequently
in professional settings (Neath & McCluskey, 2018), as it did in our work. This word and its
conception in our leaders’ discourse brought to light how it is possible to frame e-leaders’
identity based on Theory of Attachment Based Exploratory Interest Sharing and relate it with
characteristics of followers and leaders (Avolio et al., 2014), specifically regarding careseeking
and caregiving.
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Abstract: The modern business environment in which the organizations compete is characterized by
constant and dynamic changes, which requires a new type of leaders with the ideas and the strength
necessary for the organization to succeed and survive on the market. These leaders of modern organizations
determine and direct the operations of an organization, and influence conducting the organizational
changes necessary for the continuing success. Motivated employees who work on fulfilling the vision and
mission of an organization are a reflection leadership competencies developed through education and
learning. Leadership competencies can be observed as cognitive, functional and social abilities and skills. A
competent leader represents a person with the knowledge, skills and attitudes which grant him the ability
of performing his job in the most efficient way possible in his work environment.
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Introduction
Many authors, such as Alavi and Gill (2016), Senior and Fleming (2006) state that the
organizational changes start from the highest level of the organization and move down to the
lower levels, while the competencies of leaders play a key role in the implementation of
changes. Organizational change represents a process focused on the organizational
development, transformation (strategic shifts, organizational learning, and knowledge
management) and so forth.
For the successful implementation of changes, the choice of the approach and the way it
is conducted is of the outmost importance. Efficient leaders play an important role in the
implementation of changes and thus have to possess the appropriate competencies, because
competencies represent “the ability of knowledge management and other skills”. However, a
large number of competencies can be summarized into two types (Radovic-Markovic, 2011):
- Competencies which could be successfully applied to a number of different tasks
(general competencies);
- Knowledge, skills or strategies appropriate for a specific organization and requires
adaptation.
Most of the organizations today invest in the development of leadership, because
leadership is considered a source of competitive advantage. The development of leadership for
most organizations is focused on the advancement of personal skills and competences of
leaders. Aside from the development of personal skills as one key aspect, we can state that
knowledge and being motivated for additional learning are equally important. Key competences
represent a transferable, multifunctional package of knowledge, skills and attitudes necessary
to each individual for personal growth, personal fruition and employment (Urošević , Pejčić,
Kokeza, 2012 ).
Leadership is considered one of the key variables affecting (Jaskyte, 2003). In today’s
business environment leaders are the ones who possess enough strength and energy to create a
vision, initiate and implement changes. Leaders should efficiently manage organizational
changes under the influence of a dynamic global environment. Quality leadership represents an
important dimension of successful management. Often times the absence of leadership is
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interpreted as the absence of the organization itself. Leadership represents a dynamic and
complex process which is directed inwards, or directed to the organization’s surroundings. In
the organization itself leadership is down to guiding the people and influencing their motivation,
while towards the surroundings leadership has a task of determining the vision and mission of
the organization, the goals and politics focused on the strategy, and to allow the growth and
development in accordance with the vision.

Figure 1. Scope of management (Novaković, Ilić, 2019)
In the environment of rampant globalization, the absence of leadership causes failure and
the weakening of the competitiveness of a global organization. It is considered that the absence
of leadership has damaging consequences for that global organization. Leadership could be
described as the tip of the arrow, always going ahead of the others and guiding them on the
right way. Leadership is the driving force of a global organization in an effort to bring reality
closer to vision.
Modern leadership in the global organization carries the weight of creating the future. In
this effort, modern leadership determines the direction in which the organization is heading.
When the leaders behave in a way that is important to its followers, it gives them power (figure
2). French, Raven (1962) cite 5 types of power: expert power, referent power, legitimate power,
reward power and coercive power.

Figure 2. Five types of power
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Power represents an important factor in the substantiation of the effect of leaders on its
followers. Session, that is giving the power to make decisions to the lower levels of the
organization, is not possible without competence and the readiness of the lower levels to take
said responsibility (Arsenijevic, 2015). Therefor the basic prerequisite of a quality and effective
leadership is the possession of an adequate myriad of competencies. According to Krüger and
Scheerens (2012) the assessment of the leaders competencies begins by defining key roles
which further break down to smaller “units” (practices and the connected competencies) and
indicators which are used to evaluate the efficiency of the leaders.
There are many different definitions of managerial and leadership competencies, but
common to them all is that competencies are related to the sum of personality characteristics,
ability, knowledge, skills and behavior which leads to a successful result in work, that is
management (Vujic, 2019).
Rodrigues (2013) states the following new competencies based on knowledge that are
requested in the economy:
- Theoretical competencies ( sciences and humanities, history and mathematics)
- Practical competencies (informational technology and languages)
- Social competencies (networking, teamwork and leadership)
- Cognitive competences (the ability to solve problems, learning, risk assessment).
On the other side OECD (2002); Rychen, Salganik (2001) point to the key competences
which are required in the economics of knowledge:
- The autonomy of work: making choices and acting in the context of the big picture,
being oriented towards the future.
- Use of interactive tools: usage of tools as the instruments of an active dialogue, having
the ability of using language, text, symbols, information, knowledge, and technology in order
to accomplish the goals.
- Functioning in socially heterogeneous groups: efficiency in communication with other
individuals which belong to different social environments, cooperation, conflict management
and resolution.
Bennis (1991) states that different leadership competencies, among which is the readiness
to improve and study, are key to the process of leadership itself.
When summarizing the competencies necessary for the modern leadership with unifying
knowledge, skills, attitudes, features and abilities which includes (Cukanović-Karavidićc,
Karavidic, Vujicic, 2016):
- Technical abilities (knowledge of methods, processes, steps and techniques necessary
to implement a specialized activity, knowledge about a (specific) organization and skills related
to use of relevant tools and equipment);
- Interpersonal abilities (knowledge of human behavior and interpersonal processes,
ability to understand emotions, stances and motives of other people, ability of communicating,
ability/skill of managing associate relations);
- Conceptual abilities (analytical and logical thinking, creativity, individual and
deductive inference).
In the past few years additional competencies join this model of competencies, especially
social intelligence, systematic thinking, meta-cognition or the ability to learn and emotional
intelligence (Goleman, 1995; Yukl, 2006).
Approaches to leadership
Certo and Certo (2012) state that there are two approaches to leadership: the first approach
comes from the abilities of leader, while the other approach emphasizes the skills of the leaders.

232

In the skill based model of leadership, authored by Mumford and associates, there are 3 kinds
of competencies:
- Problem solving skills;
- Social inference skills;
- Knowledge.

Figure 3. Model leadership competences
Problem solving skills, social inference skills and knowledge are the 3 significant
competencies that affect the effectiveness of performance. Problem solving skill emphasizes
that the leaders are aware of its leadership capacities while solving the problems in an
organization they are leading. Social inference skills are necessary to leaders in solving
organizational problems, but also understanding the employees, their problems and
motivations. Knowledge by itself represents an important factor of leadership competencies
because it allows the leaders to resolve complex problems, but is at the same time a critical
factor of success in organizational management. Organization knowledge management
represents a huge challenge to the leaders. The employees are the ones who possess the
knowledge, but that same knowledge needs to be broadened in the direction that benefits the
organization the most. The process of knowledge management implies the transformation of
individual knowledge into collective knowledge which would be available to every employee
in the organization. For the leaders in knowledge management to create the conditions for
creating extra value, they must be capable of (Stewart, Tensley,2002):
- Supportive of knowledge acquisition and information and professionalism sharing,
- Encourage individuals to use their knowledge and skill,
- Allow innovation and creativity and encourage new ideas,
- Represent the interest of the team as well as the individuals.
The leaders of an organization must manage knowledge in a way that allows knowledge
to contribute to better performance of an organization and create a competitive advantage. For
leaders it is imperative to build good communication in an organization, motivate the employees
to develop professionally and acquire new skills.
Organizational success
Achieving success in the modern work environment requires an organization to work the
best it possibly can. In order for an organization to achieve success in a highly volatile
environment it is necessary to continually track, measure, analyze and reconsider its
performance (Babic, 2011). Table 1 (Heleta, 2008) shows as some of the specific steps for
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sustainable success of every organization that, at the same time, shows the maturity of the
organization.
In order to achieve success an organization must constantly work on fulfilling the needs
of its customers and every interested party. The success of an organization requires hard
working employees who train and advance by merit, who are adequately awarded and
motivated, loyal to its organization and love their work. Achieving success is not only in the
jurisdiction of the employees but every interested party.
Organization can hope to achieve sustainable success only if its leaders clearly define the
strategy and politics of an organization that express its mission, vision and goals. In this process
it is imperative that decisions are made with the goal to satisfy the needs and expectations of its
users.
Table 1. Summary of steps towards sustainable development and maturity
Characteristics
and maturity
level:
Maturity
elements
Focus

Beginner
organization
Level 1

Productive
organization
Level 2
(Level 1+)

Flexible
organization
Level 3
(level 2+...)

Innovative
organization
Level 4
(level 3+...)

Sustainable
organization
Level 5
(Level 4+...)

Products

Customers, law
and regulations

Additional
interested
parties

Balanced focus
on
existing
interested parties

Approach

Reactive

Process
management
based

Process
management
which allows
flexibility

Approach based
on effective and
intertwined
processes, which
are based on
innovation

Triggers used for
improvement

Reclamations
and financial
markers

Customer
satisfaction data

Input from other
interested parties

Activities
system

Basic work
procedures

QMS applied

Input
from
suppliers,
partners
and
own people
Effective and
integrated
management
system

Balanced focus
on incoming
interested
parties
Approach
based
on
mutually
connected
processes
which includes
connections
based on many
interested
parties
Input from the
remaining
interested
parties
Benchmark
supported
system
management

Results

Coincidental
evidence of
results

Some tangible
results

Tangible
results

Learning

Individual
and
negligible

Systematic
learning from
mistakes

Dissemination
of knowledge
within
the
organization

Applying PDCA

Accidental
use of PDCA
quadrants

Beginner use of
PDCA cycles
in
some
processes

Key processes
completely
integrated with
the
applied
PCDA cycles

and

Agility supported
system
management
(speed,
flexibility,
innovations)
Consistent,
positive results
and sustainable
trends
Continuous
improvement
based on learning
and knowledge
dissemination
culture
Innovation
supported selfinitiating PDCA
cycle
applied

Long
term
developed and
maintained
performances
Learning
shared
with
important
interested
parties
PDCA
initiated by the
interested
parties
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within
the
organization

For a modern business characterized by intense competition and constant changes, the
labor market dictates different requirements for the development of personal abilities (Ilić,
Janjić, Ilić,2019). Authors (Milovančević, Gračanac, Kitic,2019) says ,,there is currently a great
necessity of a standardized curriculum to be developed and applied with training and
certification of current and future leaders”.
Conclusion

The modern times are one of constant and complex shifts. Organizations which do
business in them have the mission of continually following modern trends and needs of the
market, and develop new approaches in the domain of managing said organizations. The pursuit
of satisfying its customers in the long run in a balanced way leads to success which is attainable
only through constant professional development and improvement, but also skilled and
educated leaders. Leadership competencies, according to the majority of empirical research is
composed of many competences, abilities, personality characteristics, skills and knowledge.
Some abilities are partially inherited, while the majority of competencies are obtained and
developed through education.
The role of leaders in achieving organizational success is very important due to the fact
that leaders encourage the employees to willingly and with excellence do their tasks related to
the goal fulfillment.
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Abstract: Communication represents a continuous process in which it is often difficult to determine
where it begins and where it ends. The communication process is a very important one for every
organization, as facilitated exchange of information has importance for determining the goals and
conducting the steps necessary for achieving said goals, for the organization of human resources, for the
leadership and the motivation of its employees, as well as for the control of set goals.
Present day organizations are required to be flexible, to adapt to changes but also to create them.
The role that leaders play is paramount, though the success of organizations is impossible to achieve without
proper and efficient communication. Good communication, along with the adequate motivation of the
employees, provides for proper decision making and effective realization of said decisions.
Keywords: communication, leadership, organization

Introduction
Communication is often cited as one of the major factors in good business practice for
every organization. It represents the basis of internal relations, support to the politics of the
organization, improves the commitment of the employees and increases productivity. In modern
business conditions characterized by major dynamic changes, organizations and society as a
whole need good leaders (Marjanovic et al., 2019). For the leadership, strategic communication
plays the key role in achieving the goals set for the organization. It is imperative for the leaders
to build quality communication and motivate the employees for further professional
improvement and learning. This allows for a base from which human processes within the
organization could be understood, such as conflict, cooperation, use of power and authority.
Efficient leadership is required to, aside from having adequate knowledge, be proficient
psychologists, good communicators and animators, in order to be able to manage people,
convince them and lead them forward towards set goals. The leaders must be great visionaries
with the ability to predict future goals, changes and actions needed (Charney, 1994). Skillfully
communicated, the right information, with a clear purpose, at the right time and in the right
place, is often crucial for almost all quality business decisions (Bajic, Cukanovic Karavidic,
2016).
Literature review
Interpersonal relations in an organization often depend on how successful their mutual
communication is. Through the process of information exchange, the organization understand
the needs of the customers, who the suppliers are, which area needs improvement in order to
achieve success in the market and so forth. Communication not only makes the non-managerial
functions easier, it also connects the companies with their external environment (figure 1)
(Vasić, Pantić, Jančev, 2010).
Traditional companies take the classic way of communication, which means that the
higher level employees give instructions to the lower level employees on how to realize certain
tasks. Practice shows that this approach to communication does not give the desired results
which leads to changes in how people communicate. It is now common for lower level
employees to provide information to their superiors, based on which good and important
decisions could be made.
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Good internal communication indicates that the organization policies are successful and
interpersonal relations are developed, but is also one of the requirements for it to be able to
function and develop. In order to establish good communication within an organization it is
important for leaders to develop efficient channels and allow for fast and dependable flow of
information.

Figure 1. Purpose and function of communication
Authors define and explain the meaning of communication in different ways. Dimbleby
and Burton (1992) define communication through its characteristics:
1.
Communication represents the process of establishing direct or indirect
connections which happens between individuals and/or groups, connections which are defined
in advance by the content of the communication.
2.
Communication represents an activity in which a human is constantly using its
mind in order to formulate a message that he is sending or is receiving.
3.
A human learns communication primarily in order to satisfy its needs, but also
to align its behavior in accordance with the society he lives in.
The communication process looks rather simplistic at the first glance, but in its essence
is a complex interaction among humans (Nenadovic, 2010). Meyers and Meyers (1985)
perceive the characteristics of communication in the following way:
1.
Communication is comprehensive and represents the central cultural
phenomenon;
2.
Communication is constant, without a beginning and an end;
3.
Communication consists of the exchange of meanings;
4.
Communication is the sum of its expected elements;
5.
Communication happens between two individuals and/or two groups of
individuals;
6.
Communication runs between humans with different individual characteristics,
abilities and statuses.
Eisenberg (2006) has stated that in organizations, the ones who regulate the interaction
between the superiors and the subordinates in the communication process, hold the highest
importance (Vasić, Pantić, Jančev, 2010). It must be said that communication takes
approximately 70-90% of the time for a leader every day (Mintzberg, 1973).
A leader of an organization must be able to communicate in a simple and precise way in
order to assure the resolution of simple problems among the interested parties, and to be able
to make extremely important decisions. Effective communication in an organization and among
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people leads to an increased level of understanding and creates relations which bring increased
satisfaction (Tseng, Wu, Lee, 2011). It remains a key indicator of efficiency and development
on every level of the organization. Since the beginning, communication is a topic frequently
associated with leadership (Ruben, Gigliotti, 2016). Leadership is, before everything else, based
on communication. Flauto (1999) has emphasized that the communication competency is a
prerequisite for efficient leadership, as he has determined in his study that every dimension of
leadership is connected to communication competency. Employees over time acquire special
skills that are based on learning and work experience and apply it in their daily work
(Baltezarevic et al., 2016). Good communication skills help to develop better understanding
and believes among people, inspire them to follow the principles and values which their leader
wants to imprint in them (Luthra, Dahiya, 2015).
Whitworth (2011) considers communication among the leaders in different levels and
their subordinates as the main component of internal communication of an organization.
Internal communication is executed in different ways. Existence of different systems of
communications within an organization can be informing, motivating or managing employees
in general (Dobrijevic, 2011). Larkin & Larkin (1994) emphasize that leaders and executives
maintain daily communication with their employees and are considered the most relevant and
credible sources of information by the subordinates. However, in order for a message or a stance
to be accepted, it is necessary that a leader masters the art of convincing its followers,
understanding, motivating others to listen and act in accordance with his goals. The motivation
and the behavior of employees depend on the communication competencies of the leader, as
well as communication style and behavior.
Obstacles for successful communication in organizations
Negative characteristics and inadequate behavior of leaders presents a potential hurdle
for efficient communication. Leaders have an important role in the process, but also carry
significant responsibility. Leadership deals with confronting change and establishing a vision
(Milovančević, Gračanac, Kitic, 2019). A leader could potentially lack the abilities (knowledge
and skills) necessary for successful communication, regardless of his role. Certain rules are
necessary for efficient communication and should be complied with, such as (Mertinset. all.
2003):
- Successful communication requires a proper transmission of information, the reception,
correct interpretation and proper usage;
- Speech and writing should be at the audience’s level;
- Avoidance of large words in “small businesses”;
- Usage of communication for achieving the necessary information, rather than
impressing others, information receivers and their followers;
- Using informal language where necessary, in accordance with the situation;
- Reliance on facts and feelings of individuals, and their usage in a correct manner;
- Communication should be focused on behavior, and not personal aspects of a situation;
- Recognition whether there is a large difference between intent and consequence;
- Communication needs to stay positive and natural, one must know what is necessary to
say in a situation; The 6 C’s of communication to keep in mind are clear, concise, correct,
complete, courteous and convincing.
It is common for modern organizations, especially where leaders without enough
experience and knowledge are appointed, that the leadership is not completely and clearly aware
of its managerial and communication role. Researching barriers in the communication process
was a topic of analysis of many authors, and the highlight could be Gallagher et. all (1997) for
giving their analysis of barriers. According to their work we could state the following barriers:
General character barriers:
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- Ambiguity of a message;
- Environmental noise;
- Distance of parties who communicate;
- Language;
- Slang;
- Lack of interest by the receiver;
- Lack of knowledge;
- Distortion of the message;
- Lack of time;
- Too big size of a communication chain;
- Existence of “information gatekeepers”.
Psychological barriers:
- Differences in perception;
- Emotions (happiness, anger, sadness);
- Fear, anxiety;
- Lack of trust.
Cultural barriers:
- Differences in the system of values of the sender and the receiver;
- Stature;
- The changing sensibility;
- Too early a conclusion;
- Different expectations;
- First impression;
- Stereotypes;
- Polarization;
- Tendency for premature evaluation without real listening.
Luthra, Dahiya (2015) state that some of the barriers that affect good and effective
communication are the following:
- Lack of planning and purpose before communicating with others restricts a leader from
communicating effectively with his team.
- Even if the planning is done by a leader before communicating, but without keeping in
mind, the audiences will make the communication process ineffective.
- Poor choice of communication tools and techniques by a leader will act as a barrier and
reduce the level of understanding communication.
- Choosing wrong language as a communication medium is one of the biggest barriers
which make the leader ineffective when communicating with the team.
- Lack of trust and disrespect is another factor for ineffective communication.
- Making bad assumptions about the listener, by ignoring their emotion and sensitivities,
alters communication into miscommunication.
- Use of signals, postures and gestures which are not adequate to the words used during
communication.
- Ignoring the feedback aspect while communicating.
- The effectiveness of communication lowers if the leader lacks self-confidence, values,
courage and knowledge, as well as other major leadership qualities.
- Inability to adapt to changes.
Barriers in the communication between the leaders and the employees could affect the
motivation for work and the organization climate. Good internal communication should be the
key goal of the modern organization. The employees give the maximum of their abilities in
situations where they are well acquainted with the tasks set, what is required of them and how
much is required. A product or a service of high quality could be made only by well-informed
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employees. The condition for this is a well-established two-way communication, which
guarantees the success.
Conclusion
Employees are the key element and the driving force of every organization. Businesses
could not exist without them, and require significant communication for interpersonal relations.
Employees must communicate in order to organize and fulfil their work requirements. The
success of a business depends on the success of the communication. If the stances, ideas and
opinions of the employees could be brought up, if there is free communication, they will feel
pleasant in the organization and motivated to work better. We can safely say that inefficient
communication within an organization is often the reason of business failure. Modern
organizations have made an effort to establish and maintain quality communication within the
organization as this is the only way they could hope for business success and survival on a
changing market.
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Резюме: В статията се представя първоначална адаптация на психологически въпросник за
изследване на „Иновативните качества на личността”, проведена със 112 изследвани лица. Акцент
в методиката е изследване готовността да се рискува в името на успеха и достигане на целта,
приемането на новостите и умението да се подхожда творчески в различни ситуации. Факторният
анализ при първоначалната адаптация показва наличието на 3 факторa, но единият от тях, сравнен
с оригиналната методика, се различава по съдържание. Трите фактори в оригиналната методика са:
риск в името на успеха, ориентация към бъдещето и креативност. В настоящата адaптация трите
факторa могат да се дефинират като: риск в името на успеха, флексибилност и креативност.
Окончателното решение за факторната структура и психометричните особености на методиката ще
се направи след набиране на повече изследвани лица.
Ключови думи: „Иновативни качества на личността“, първоначална адаптация
Abstract: In the article is presented a primary adaptation of psychological questionnaire for research
of “Innovative qualities of the personality”, made with 112 examined volunteers. Accent in the methodology
is to be researched the willingness to risk in order to achieve a certain goal, the processing of the new
information and the creative approach to different situations. The factor analysis by the primary adaptation
shows 3 factors, but one of them differs from the original methodology by content. The three factors in the
original method are: willingness to risk for success, orientation to the future and creativity. In the current
adaptation the three factors can be defined as willingness to risk for success, flexibility and creativity. The
final decision about the factor structure and psychometric peculiarities of the methodology will be made
after the research has enough volunteers.
Keywords: “Innovative qualities of the personality”, Bulgarian adaptation

В сферата на психологичната диагностика съществува сериозен дефицит на
инструментариум за изследване на начина, по който хората се отнасят към иновациите.
В динамичното ни съвремие особено актуален е въпросът за това как хората реагират на
новостите и готови ли са да ги приемат. Един от подходите е първо да се потърсят тези
качества в самия човек. Стремежът към успех, отвореността към нов опит, както и
нагласата да се рискува в името на успеха, са само част от личностните качества, с които
могат да се опишат хората, които се стремят към иновациите. Първата опорна точка е да
се дефинира понятието „иновативност”, както и да се определи до каква степен то е
свързано с умението да се рискува. В научната литература съществуват различни
определения за същността на „иновативността”. Многообразните ù проявления дават
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основание тя да се разглежда през призмата на поведенческата психология, да се
определя като личностна черта или като проявление на специфичен интерес в определена
област (Midgley & Dowling, 1978).
В настоящото изследване се основаваме на модел, при който иновативността се
разглежда като личностна черта. От тази гледна точка могат да се представят различни
основания за обяснение на феномена. В контекста на генетичния подход (Hirschman &
Stern, 2001; Hirschman, 1980) всеки индивид се ражда с определено ниво на иновативност
(Hynes & Lo, 2006). Според други изследователи, иновативността може да бъде социално
повлияна (Hirschman, 1980; Rogers, 2003). Киртън дефинира иновативността като
когнитивен стил, детерминиращ предпочитания от субекта начин за справяне с
промяната, която иновацията предполага. Той отбелязва, че всеки човек притежава
индивидуален когнитивен стил, който може да се променя в средата, но съществуват
различия между „да се правят нещата по-добре“ (силно адаптивни личности) и това „да
се правят по различен начин“ (иновативни личности) (Kirton, 2003; 1980). Креативността
и творчеството като основен елемент на иновативността са във фокуса и на други
изследователи (Berthon et al., 1999; West, 2004). Така например Уест описва иноваторите
като личности с нетрадиционен начин на мислене, които са способни не само да
генерират нови идеи, но и да ги приемат и прилагат в своята практика (West, 2004).
Изброените до тук теоретични постановки водят към извода, че иновативността включва
в себе си качества на личността, свързани с креативност, творчество и умение за промяна,
трансформиране и надграждане на съществуващите знания. Това предполага в известна
степен и поемане на риск, тъй като новото и непознатото извеждат личността от нейната
комфортна зона.
Повечето психологични методики по темата са насочени към изследване на
самоефикастността, мотивацията и креативността. През последните години руските
учени Лебедева и Татарко представят авторска методика за изследване на отношението
на личността към иновациите (Лебедева и Татарко, 2009). Това обогатява съществуващия
психологичен инструментариум и дава възможност да се измери иновативността като
личностна характеристика. Създаването на въпросника протича в два етапа. На първия
етап е проведено изследване със студентите, като задача им е да опишат накратко
иновативната личност и нейното поведение. На втория етап учените създават и
валидизират методиката. От всички предложения се синтезират 15 характеристики на
иновативната личност, като се формулират 15 твърдения, които разкриват отношението
на личността към иновациите. Друг интересен факт при валидизирането на методиката е
проведеният крос-културен анализ.
Изследваното лице трябва да оцени представените твърдения, като използва 5бална Ликертова скала. Лебедова и Татарко извеждат 3 фактора: креативност, риск
заради успеха и ориентация към бъдещето. Коефициентът на надеждност (алфа на
Кронбах) за трите скали е удовлетворителен: за фактор „креативност” - 0,70, за фактор
„риск заради успеха” - 0,71 и за фактор „ориентация към бъдещето” - 0,50. В проведеното
от цитираните по-горе автори изследване вземат участие 1019 изследвани лица от
различни националности: руснаци, канадци, украинци, кавказци и служители в
международна компания. Интерес представлява не само методиката, която е оригинална
и кратка, но и представените сравнения на получените резултати при различните групи.
С цел адаптирането на въпросника за български културни условия, същият е
преведен с помощта на специалист по руска филология и направен обратен превод от
друг лингвист с цел правилно и точно формулиране смислово на твърденията, включени
в методиката. Проведено е изследване с методиката, в което вземат участие 112
курсанти, на възраст от 18 до 23г., от които 60 момчета и 52 момичета, обучаеми във
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”.
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Направена е проверка за факторната структура на въпросника, надеждността
и валидността му. Факторният анализ е по метода на ротация Varimax и с включен тест
на Bartlett за сферичност. Резултатите от проведения тест на Bartlett (p<0,001) показват,
че факторният анализ е приложим. Направена е оценка на адекватността на включването
на конкретните непосредствено измерими признаци. Измерителят на адекватността за
всички признаци е 0,834 и позволява всички твърдения да бъдат включени във
факторния анализ. Проверена е надеждността с алфата на Кронбах (α=0,853).
От проведения факторен анализ по метода Varimax се потвърди наличието на три
фактора, както е в оригиналната методика. Първи фактор включва следните айтеми: 9, 4,
6, 12, 13 (вж. Таблица 1). Твърденията в този фактор описват любознателна, креативна
личност, стремяща се към творчество. Затова този фактор запазва обозначението си като
„креативност”. Алфата на Кронбах за фактор „креативност” е 0,830 от данните на
проведеното изследване.
Във втория фактор се включват следните айтеми: 11, 2, 14, 15, 7, 10. Алфата на
Кронбах за втория фактор е 0,670. Айтемите, включени в този фактор, описват гъвкави в
поведението си личности, които бързо се приспособяват към нова среда, изявяват
независимост в мисленето си и приемат градивна критика. Вторият фактор се
интерпретира като „флексибилност”.
Последният - трети фактор, включва айтемите: 3, 1, 5, 8. Те описват инициативни,
търсещи изява и стремящи се към развитие личности. Затова и третият фактор се
интерпретира като „риск заради успеха”. Алфата на Кронбах за третия фактор е 0,689.
Таблица 1. Резултати от айтем анализ на методиката Иновативни качества на
личността - Алфа на Кронбах, ако айтемът бъде изтрит (N=112)
Айтем

Твърдения

1

Считам, че промяната е път към успеха.
От моя гледна точка това, което днес е загуба/неуспех/, не е задължително да е
лошо за бъдещето.
Мога да поема риск в името на успеха.
За мен е важно да създавам, да творя.
Харесва ми да правя всичко по свой начин, оригинално.
За мен е важно разнообразието в живота.
Не се плаша от срещата с непознатото, новото.
Считам, че възможностите се разкриват само пред този, който сам ги търси
активно.
Аз съм творчески настроен/а, винаги се стремя да създавам, да измислям нещо
ново.
Не се прекланям пред авторитетите, аз съм независим/а.
Не се страхувам да греша и реагирам на грешките конструктивно.
Обичам да изследвам, любознателността е моя характерна черта.
Поощрявам креативността в другите хора.
Готов/а съм да влагам пари в иновации.
Чувствам се напълно комфортно в променлива среда.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Алфа на
Кронбах, ако
айтемът бъде
премахнат
,534
,376
,599
,699
,561
,559
,489
,475
,754
,120
,670
,700
,499
,359
,383

Както се вижда от представения айтем анализ в таблица 1, всички айтеми имат
принос за надеждността на методиката и премахването на айтеми не би повлияло
съществено върху общата α на тестовата методика. Установи се също, че въпросникът
Иновативни качества на личността е надежден - Алфата на Кронбах е 0,830.
Таблица 2. Таблица с факторните тегла
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Фактори
2

1
,832
,782
,664
,653
,557

Айтем 9
Айтем 4
Айтем 6
Айтем 12
Айтем 13
Айтем 11
Айтем 2
Айтем 14
Айтем 15
Айтем 7
Айтем 10
Айтем 3
Айтем 1
Айтем 5
Айтем 8

3

,774
,590
,562
,557
,440
,318
,735
,711
,708
,496

В таблица 3 е представена описателна статистика на суровия бал по фактори от
методиката – средна аритметична стойност по фактора, медиана, мода, стандартно
отклонение, асиметрия и аксцес. Разпределенията с данните по отделните фактори са
близки до нормалното разпределение.
Таблица 3. Описателна статистика на факторите и общия бал – средна, медиана,
мода, стандартно отклонение, асиметрия и аксцес (N=112)

Характеристики

Средна аритметична

Медиана

Мода

Стандартно
отклонение

Асиметрия

Ексцес

Креативност

32,37

32,50

36,00

5,34

-1.083

2,85

Флексибилност

23,05

23,00

23,00

3,69

-1,206

4,00

Риск заради успеха

16,81

17,00

16,00

2,59

-1,580

4,97

В таблица 4 е представено разпределението на получените резултати по
персентили. Представени са 25-тият и 75-тият персентил, които отчитат четвърт от найниските и най-високите резултати на изследваните лица (N=112). Резултатите на
изследваните лица между Р25 и Р75 попадат в нормата.
Получените норми за фактор „Креативност” сочат, че резултат от 0 до 29 точки се
определя като ниска проява на креативност и творчество, нормата е от 30 точки до 36
точки суров бал. Изследваните лица с резултат над 36 точки притежават висока
креативност.
Таблица 4. Разпределение на суровия бал по квартили за факторите
„Креативност”, „Флексибилност” и „Риск заради успеха” (25 и 75 персентил)
Фактори
25
Персентили 50
75

Креативност
29
32,50
36

Флексибилност
21
23
25

Риск заради успех
16
17
19

Нормата за фактор „Флексибилност” е от 21 до 25 точки, лицата чиито резултати
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са под 21 точки не проявяват гъвкавост в поведението и мисленето си. Изследваните лица
с резултат над 25 точки се адаптират отлично в нова среда, приемат и търсят новото.
Нормата за фактора „Риск заради успеха” е от 16 точки до 19 точки. Изследваните
лица с резултат по малък от 16 точки не са склонни да рискуват, не търсят изява и не
проявяват активно желание за промяна. Резултат по-голям от 19 точки е характерен за
личности, склонни да поемат риск, за да постигнат успех в начинанията си.
Таблица 5. Разпределение на айтемите по фактори в различните групи

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Обучаеми –
курсанти

Служители в
международна фирма

Считам, че промяната е път към успеха.
От моя гледна точка това, което днес е
загуба/неуспех/, не е задължително да е лошо за
бъдещето.
Мога да поема риск в името на успеха.
За мен е важно да създавам, да творя.
Харесва ми да правя всичко по свой начин,
оригинално.
За мен е важно разнообразието в живота.
Не се плаша от срещата с непознатото, новото.
Считам, че възможностите се разкриват само пред
този, който сам ги търси активно.
Аз съм творчески настроен/а, винаги се стремя да
създавам, да измислям нещо ново.
Не се прекланям пред авторитетите, аз съм
независим/а.
Не се страхувам да греша и реагирам на грешките
конструктивно.
Обичам да изследвам, любознателността е моя
характерна черта.
Поощрявам креативността в другите хора.
Готов/а съм да влагам пари в иновации.
Чувствам се напълно комфортно в променлива
среда.

Канадци

1
2

Номер на фактора, в който попадат
айтемите за дадената група
Кавказци

Айтеми
Руснаци

№

3
3

3
3

3
2

3
3

3
2

2
1
1

2
2
1

2
1
1

2
1
1

3
1
3

1
2
3

1
1
1

1
2
2

1
3
3

1
2
3

1

1

1

1

1

2

1

3

3

2

2

3

3

3

2

1

1

1

2

1

3
2
2

1
2
2

1
2
3

2
2
2

1
2
2

Поради липса на сходна методика се проведе корелационен анализ на адаптираната
методика с методиката на Шуберт. Тя е предназначена за изследване на склонността към
рисково шофиране и съдържа следните скали – “склонност към мотивиран риск”,
“склонност към немотивиран риск” и “склонност към риск заради самия риск“.
Резултатите показаха липса на значими корелации между скалите от методиката на
Шуберт и екстрахираните фактори по методиката „Иновативните качества на
личността”. Това свидетелства за уникалността на адаптираната методика и ясното
разграничение в операционализацията на използваното понятие „риск” в двете методики.
В сравнение с изследванията, проведени от авторите на методиката с различни
националности, се откриват няколко различия. Първо и най-съществено различие е в
изведения втори фактор „Флексибилност”. В оригиналната методика този фактор е
представен под името „Ориентация към бъдещето”, но в него се включват други айтеми.
Може да се предположи, че тези различия са породени от начина на възприемане и
тълкуване на въпросите в тази скала. Според изследваните обучаеми от ВВМУ „Н. Й.
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Вапцаров”, айтемите в този фактор се интерпретират по-скоро по отношение на
възможно въздействие на новото върху личността, а не в контекста на насоченост към
бъдещето. В таблицата 5 са представени айтемите и тяхното разпределение в различните
национални групи изследвани лица от авторите на оригиналната методика и групата на
обучаемите във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.
Новата методика предоставя възможност да се погледне иновативният конструкт в
определена цялост, включвайки в него отличителни личностни характеристики като
креативност, гъвкавост в поведението и риск в името на успеха. Умението да се рискува
в непозната или непрекъснато променяща се среда, за да се постигне поставената цел, е
една от водещите черти на иновативната личност, именно тя носи новото, излизайки
извън границите на познатото, търсейки отговори. Това се отнася както до мисленето,
така и до поведението на личността носител на прогреса.
Адаптирането на методиката следва да продължи до набиране на необходимия
подходящ брой изследвани лица. Новата методика ще подпомогне подбора на ръководни
кадри в областта на мениджмънта, отговорни за представяне на нови пазарни продукти
и развитие на нови технологии.
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КОМУНИКАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ И ОРГАНИЗАЦИОННО
РАЗВИТИЕ НА ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС (2018 – 2019 г.)
Д-р Соня Ганчева Игнатова, Експерт „Връзки с обществеността“ на
Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас
COMMUNICATION MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL
DEVELOPMENT OF THE DISTRICT COURT - BURGAS (2018 – 2019)
Sonya Gancheva Ignatova, PhD, Public Relations Expert
Резюме: Темата развива комуникационния мениджмънт и организация на работа на една
съдебна институция, по пътя на постигане на диалог и култура на общуване с целевите публики.
Управлението на Окръжен съд – Бургас се стреми към установяване на лидерски позиции в
комуникацията и въздействие върху стереотипите, заложени в обществото относно съдебната власт.
Докладът ще обърне внимание на институционалните изисквания и функциониране на една съдебна
организация, чрез разработване на нови взаимоотношения и реалности.
Ключови думи: съд, комуникационен мениджмънт, организация
Abstract: The topic develops the communication management and organization of work of a judicial
institution, towards a dialogue and culture of communication with target audiences. The regional court
management - Burgas strives to establish leadership positions in communication and the impact on
stereotypes of the judiciary in society. The report will address institutional requirements and the
functioning of a judicial organization, by developing new relationships and realities.
Keywords: court, communication management, organization

Изграждането на „бранд идентичност“ чрез организационното развитие и
прилагането на комуникационен мениджмънт на Окръжен съд – Бургас, в периода 2018
– 2019 г., е предмет на настоящото изследване. Проследяват се мерките, които съдебната
институция прилага в своята работа, с цел подобряване на комуникацията в насока
вътрешните целеви публики, което да изгради екипно доверие и стабилитет, които са в
основата на създаването на „имидж“ на съда.
В разработката приемаме изграждането на „имидж“ като изкуствено сътворена
„втора реалност”. Понятието се приема като обобщена представа за дадената
организация, която включва три компонента. Първият компонент са реалните
характеристики на организацията или персонала. Вторият - неговите актуални социални
ценности. И третият - очакванията на публиката. Първият и вторият компонент са тема
на изследването. Проследява се устойчивото лидерство като подход в организационното
развитие на Окръжен съд – Бургас в изследвания период.
„Лидерството“ е съвкупност от устойчиви методи, способи и похвати на работа, а
фундаменталната задача на всеки лидер е стратегическият възглед за еманация на
организацията. (Иванов, 2014, с. 95) В доклада ще се изследва проявява ли се и в какви
форми стратегическият подход при установяването на добър микроклимат и
организационно развитие на една съдебна институция. Поддържаме теорията за
съществуването на т.н. „харизматично лидерство“, в основата на което са привличането,
въздействието и заразителността на личността на лидера и привлекателността на
неговото поведение. Организационното развитие на Окръжен съд – Бургас в периода
2018 – 2019 г. води до утвърждаването на „бранд-идентичност“ на институцията. Идеята
за „бранда“ като марка за различие и гаранция за автентичност преминава през времето,
обединявайки в себе си различни, понякога противоречиви тенденции. От една страна те
са изразени по отношение на изграждане на собствена уникална идентичност в
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дългосрочното общуване с всички заинтересовани страни в процеса. От друга, това са
тенденциите във всички комуникационни структури, които са въвлечени в тези процеси,
призвани да изградят цялостни и устойчиви позитивни връзки с бранда: създаване и
поддържане на доверие, усещане за качество, харесване, предпочитания и пр.
„Брандингът“ е нов начин на мислене, чрез който управляваме организации и пазари,
производство и потребление (Kornberger, 2010, p.12). „Брандингът“ е колективната
отговорност на всички съдебни служители, която води до създаването на „бранд
идентичност“ на съда.
Като се опира на изследванията на Heding, Tilde, Knudtzen Charlotte F., Bjerre,
Mogens, в книгата им „Brand Management: Research, Theory and Practice“ , С. Серезлиев
обръща внимание на понятията „брандинг на служителите“ (Employee branding) и
„брандинг на работодателя“ (Employer branding). Брандингът на служителите се
дефинира като „процес, при който служителите възприемат вътрешно желания бранд
имидж и са мотивирани да го проектират върху потребителите и други съставни части
на организацията”. Терминът „брандинг на работодателя” е една от горещите теми в
бранд мениджмънта и се отнася до стратегията да се комуникира компанията като
атрактивен работодател, както за настоящите, така и за потенциалните служители
(Серезлиев, 2014, с. 190-191). „Бранд идентичността“ (Brand identity) се формира през
комуникациите с хората (Simpson, 2013, p. 6).
В изследвания период се правят стъпки в оптимизиране работата на магистратите
и съдебните служители. Това е процес, който откликва на европейските стандарти за
добро управление и добро правосъдие. Съдиите от Окръжен съд – Бургас с активна
дейност, участия в обучения и проявена активност се стремят към уеднаквяване
практиката на съда с европейските политики, по - голяма част от магистратите активно
участват и в регионални семинари с правна насоченост. Всичко това говори за стремеж
към институционална отговорност и развитие в съдебната система, за да отговаря на
европейските изисквания и очаквания на обществото. Основната част от работата на съда
отговаря на европейските стандарти, а по ефективност е съпоставима с тези на страните
членки на Европейския съюз. Повишаване на квалификацията и изискванията за
съвременни умения, иновативност и качество на работата на специализираната
администрация, е част от една целенасочена програма, която прилага административният
ръководител на Окръжен съд - Бургас за развитие на съдебната система. А това преди
всичко означава специфични познания и умения, адекватни на очакванията, адекватни
на нововъведенията и съвременния свят, за да се повиши компетентността и качеството
на предлаганото обслужване. Наблюдава се процес на професионална квалификация на
съдебните служители, чиято крайна цел е уменията и качествата на служителите да бъде
повишена. Във визирания период, системно е обучението на съдебните служители по
отношение работата със софтуерните продукти, граматика и правопис.
Окръжен съд – Бургас активно прилага нови форми на комуникация с целевите
публики, с цел подобряване на диалога с обществеността; разбираемост и достъпност на
съдебните процеси. В съда е разработена съдебна програма за медиация, чиято мисия е
да се създадат нагласи в обществото към по – широко използване на всички алтернативни
подходи за разрешаване на спорове и в частност медиацията, като извънсъдебен способ.
Формирането на култура на общуване чрез ефективна комуникация за мирно
разрешаване на спорове, по пътя на споразумението, така че страните сами да осъзнаят
приоритетите си и да вземат самостоятелно решение е другата цел на разработената в
съда програма. Чрез търсенето на алтернативни способи за решаване на правните
въпроси, от една страна Окръжен съд – Бургас е новатор, от друга – улеснява съдебния
процес, дава възможност на гражданите сами да направят своя избор. В съда са обучени
съдебни служители, които отговарят за осъществяването на процедурите по медиация.
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Това говори за ангажираност на вътрешните целеви публики за изграждането на
достъпна съдебна среда и е стъпка в съвременните модели на комуникация на съдебната
власт с обществото. Окръжен съд – Бургас включва медиацията и като учебна
дисциплина в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, осъществявана в бургаските
училища.

Снимка 1. Медиатори от Центъра за медиация и извънсъдебно разрешаване
на спорове реализират открити уроци с ученици
В променливото време на събития и комуникационни кризи, съдебната институция
продължава да работи за повишаване на знанията и уменията по публична и кризисна
комуникация на магистратите и служителите от съда, което да подобри диалога между
институцията и външните публики - потребителите на съдебни услуги, граждани,
журналисти. В съда се създава „Структура за управление на риска“, която определя
заплахите от възникване на кризисна ситуация и комуникация, загуба на доверие към
съда и предлага превантивни мерки по утвърдения Унифициран кризисен план за
комуникация на органите на съдебната власт.
Когато говорим за ефективност на съдебната реформа, в процеса следва да
включим няколко стъпки:
 Подобряване работата и ефективността на съдебната система;
 Бързо и резултатно разрешаване на правни спорове;
 Процес на хармонизиране на българското законодателство с европейското;
 Гарантиране на безпристрастно правосъдие;
 Яснота и прозрачност на правосъдието;
 Въвеждане на алтернативни способи за решаване на правни казуси;
 Промяна на възприятията и нагласите на обществото.
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Снимка 2. Центърът за медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове
към двата съда е представен на 7 гостуващи европейски съдии в Окръжен съд Бургас, в края на м. Юни 2018 г.
Седемте съдии са представители на четири европейски страни - Германия,
Франция, Португалия и Полша. Визитата е в изпълнение на Обменна програма на
Европейската мрежа за съдебно обучение, по която съда си партнира успешно с
Националния институт на правосъдието.

Снимка 3. Седемте съдии, представители на четири европейски страни Германия, Франция, Португалия и Полша.
Съдия Едуардо Невес от Португалия, който се занимава с гражданско и търговско
право и за първи път участва в Обменна програма за съдебно обучение, споделя: „Научих
как действа съдебната система в България. Разбира се има малки технически различия,
но цялостно имаме еднакви визии, цели и методи на работа. Това е добре предвид
факта, че всички сме част от Европейската общност.“
Съдия Мириам Фузе от Франция казва: „Аз съм съдия от Франция в
първоинстанционен съд и се занимавам със семейни дела, но също работя и по
наказателни дела. За първи път участвам в Обменна програма. За мен беше много
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полезно да се запозная с българската съдебна система. Научих много, особено за начина,
по който съдиите разпитват децата, както и за „Синята стая“ и определено ще
споделя опита с колегите ми във Франция. Беше ми интересно да разбера, че въпреки че
съдебните ни системи не са изцяло сходни, ние мислим еднакво като съдии, с нагласа да
следваме правото“.
Това се налага като добър модел и практика в работата на Окръжен съд – Бургас.
През месец Юни 2019 г. съдът за втора поред година посреща европейски магистрати по
Обменна програма на Европейската мрежа за съдебно обучение. Петима съдии от
Испания, Румъния, Англия и Естония гостуват в съда в продължение на седмица.

Снимка 4. През месец Юни 2019 г. съдът за втора поред година посреща
европейски магистрати по Обменна програма на
Европейската мрежа за съдебно обучение
Председателят на Окръжен съд – Бургас, Росица Темелкова, изразява надежда
споделеният опит да бъде интегриран в работата на съда. „Сигурни сме, че ще
осъществим добър диалог, който ще проучва правораздаването в страните от
Европейския съюз и взаимната правна помощ по граждански и наказателни дела.
Всички ние, говорим с езика на правото, който е общовалиден, но различния прочит и
гледни точки го обогатяват“, казва административният ръководител. Основната цел на
Програмата за обмен, която се прилага от 2006 г. от Европейската мрежа за съдебно
обучение, е да даде възможност на участниците да споделят работата на своите
европейски партньори и да се запознаят със съдебната система, различна от тяхната, за
да развият взаимно доверие между съдебните органи. В програмата се включват 38
партньори от 28 държави-членки, един от които е Окръжен съд – Бургас в
сътрудничество с Националния институт на правосъдието.
Като използваме понятието „комуникационен мениджмънт“, имаме предвид
стратегическото управление на комуникациите на съда. Планиране, интегриране в
съдебната сфера и прилагането на комуникационни кампании, които са насочени към
потребителите. В периода 2018 – 2019 г., Окръжен съд - Бургас прилага иновативни
електронни услуги. Изпраща съобщения и призовки по електронен път; създава
електронна папка на делата; организира електронна кореспонденция със служебните
защитници и синдици. Разработен е УЕБ-портал за всички съдилища в района. Налице е
достъпност, изразена във възможността да се осъществява контакт между съдебната
власт и обществеността. Всички тези стъпки на комуникационен диалог не би могъл да
бъде осъществен без добре обучена и подготвена съдебна администрация. Само истинска
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специализирана администрация би могла да разтовари съдиите от несвойствени
задължения, да спомогне за повишаване доверието в съдилищата и качеството на
извършваната специфична дейност, съществен принос в която имат съдебните
служители.
През изследвания период продължават усилията на съда за повишаване на
квалификацията и подобряване на организацията на работа със съдебните заседатели.
Съдебните заседатели продължават да се подбират на случаен принцип. Нови 68 съдебни
заседатели полагат клетва в Окръжен съд – Бургас с мандат 2020 – 2023 г., в края на 2019
г. В обръщението си към тях, председателят на съда казва: „Съдебните заседатели са
представители на обществото в съдебния процес. Те са носители на обществен
мандат. Длъжността „съдебен заседател“ не е професия, а изява на граждански дълг.
Ролята на съдебния заседател в наказателния процес е изключително важна и аз
вярвам, че при изпълнение на функциите си, Вие, ще се ръководите от своята съвест,
обективно, независимо и отговорно“ (Окръжен съд - Бургас, 2019).
В края на 2019 г., административният ръководител на Окръжен съд – Бургас прави
анкетно проучване, адресирано към съдебните служители, за проверка на нагласите в
съда и подобряване на организационното управление на институцията. Идеята за
прилагането на подобна анкета за вътрешните целеви публики е заложена в концепцията
за стратегическо управление на административния ръководител на Бургаския окръжен
съд - организационно да бъде развита и подобрена работата на съда. Допитването цели
да проучи модела на управление и подобряване на работния климат и мотивировка на
служителите, за постигането на добре организирана структура, работеща единно и
достъпно. Анкетирани са 45 съдебни служители, които отчитат добра работна атмосфера
и екипност. Допитването показва мотивираност и удовлетвореност от работата на
служителите в съдебната институция.

Графика 1. Затруднения в работата на съдебните служители
Направеното проучване от административния ръководител на Окръжен съд –
Бургас показва, че трите фактора, които най-много влияят на удовлетвореността от
работата на съдебните служители са, че комуникацията с колегите е добра,
административният ръководител зачита тяхното мнение и работата им е смислена.
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Графика 2. Фактори на удовлетвореност от работата
Изправени пред динамиката на законодателни промени и обществено недоверие,
магистратите от Окръжен съд - Бургас проявяват устойчивост и последователност при
отстояване на принципите и гаранциите за независимост на съдебната система;
съдействат за утвърждаване върховенството на закона, фундаменталните човешки права
и ефективно и прозрачно правосъдие. Макар и заложени в закона кратки срокове, като
гаранция за ефективно правораздаване, съдиите усърдно се стремят към добро качество
на своята работа. Честата промяна на законодателството не позволява сформиране на
трайна и единна съдебна практика, която да е предвидима в процеса на приложение на
закона, а това на свой ред поражда критики към работата на съдилищата. Съдиите са
особено чувствителни на негативния отзвук на обществото за качеството на тяхната
работа. Същината на съдийската дейност е решаването на правни спорове.
Правораздаването, осъществявано от съдилищата протича в състезателен процес, в който
страните изявяват и защитават своите позиции. Ежедневно съдиите се изправят „лице в
лице“ с хора, които са гневни, отчаяни, разочаровани или амбицирани да спечелят делото
в своя полза. Профилът на съдията изисква същият да бъде емоционално безизразен,
авторитетен и ангажиран единствено да реши спора между страните, спазвайки повелята
на закона, принципите на лична безкористност, независимост и безпристрастност.
Съдиите са принудени с достойнство и безмълвно да понасят различни прояви на
поведение и отношение на страните към тях, без да разполагат с право на емоционална
реакция, която би била израз на необективност или пристрастност. Обществото поставя
високи изисквания към съдиите и често отправя немотивирани критики към тях.
Решаването на един спор, каквато е основната функция на съдията, винаги предполага
една от страните по него да остане недоволна. Това предизвиква негативни реакции, на
които съдията трябва и може да даде единствен „обоснован отговор“ в мотивите на своя
съдебен акт. Обективните характеристики на дейността на съдиите и специфичната им
роля като лидери в правосъдната система, ги прави особено уязвими на негативните
нагласи на обществото към труда им, несправедливото подценяване на работата им,
обвиненията за корупция и реакциите на страните по делата. В този аспект, посочените
фактори е необходимо последователно и трайно да бъдат заличени като проява на
обществена нагласа, за да бъде гарантиран стабилитетът на системата като цяло.
Признанието за добре свършена работа несъмнено се явява сред един от основните
стимули за влагане на все повече усилия в пряката дейност.
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Резюме: Настоящият доклад е посветен на позитивните функции на конфликтите в
организациите. Конфликтът е полезен за всяка група и неговата стимулация в приемливи граници
подобрява междуличностните отношения, комуникацията и спомага за организационното развитие.
Създаването на организации, в които се насърчават положителните конфликти, дава възможност
мениджърите и служителите да се научат да използват откритата дискусия, вместо да се стараят да
побеждават в конфликтите другата страна. Такава перспектива за конфликтите е от полза не само
за организациите, а и за личностното развитие на служителите и мениджърите.
Ключови думи: конфликти, функционални конфликти, разрешаване на конфликти,
организационна ефективност, конкуриране, сътрудничество
Abstract: The present paper is dedicated to the positive functions of conflict in organizations. Conflict
is useful for each group and its simulation within the acceptable range improves interpersonal relations,
communication and helps organizational development. Creation of organizations in which positive conflict
is encouraged enables managers and employees to learn to use open-minded discussion instead of striving
to win over the other party in the conflict. Such a perspective of conflict is beneficial not only for
organizations but also for personal development of employees and managers.
Keywords: conflict, functional conflict, conflict resolution, organizational effectiveness, competition,
cooperation

Съвременните организации функционират в глобален свят, характеризиращ се с
динамика и постоянно промяна. Една от основните характеристики на тази динамика е,
че тя е не само „външна“, социална, но заедно с това е и „вътрешна“, което ще рече, че
се извършва промяна на организационно, групово и личностно равнище. Променят се
спецификата и особеностите на организационните, груповите и личностните феномени
и което е особено важно - променят се и възгледите за тях. Така например възгледите за
един от най-важните организационни феномени – „конфликта“, който винаги е бил във
фокуса на внимание на организационните психолози, само за няколко десетилетия – от
30-те до 70-те години на миналия век, претърпя драматична промяна. През 30-те години
традиционалистите смятаха, че конфликтите са нещо негативно, синоним на насилието
и разрушението и трябва да се избягват. По-късно, повлияни от доминиращия възглед за
човешките отношения, организационните психолози започнаха да приемат конфликта
като нещо неизбежно, което трябва да се разрешава и управлява ефективно. Към края на
миналия век се наложи съвременният „интеракционистки“ възглед за този феномен,
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съгласно който конфликтите не са нещо ирационално и те не просто трябва да се
разрешават, а нещо повече – те трябва да се стимулират от организационните лидери,
ако те желаят управляваните от тях организации да бъдат ефективни и успешни. Именно
този възглед е залегнал в настоящата визия за конфликтите, а именно – конфликтът е
полезен за всяка група и неговата стимулация в приемливи граници извежда от
„летаргия“ междуличностните отношения и спомага за организационното развитие.
Същност и дефиниция на конфликтите
Етимологията на думата „конфликт“ води началото си от латинското conflictus,
което означава „сблъсък“. Научните дефиниции на понятието са многобройни, като се
обединяват от няколко общи за повечето от тях елементи. На първо място е необходимо
да съществува така наречената „диада“ – две страни, два елемента, две позиции, две
гледни точки и т.н., които да се намират във взаимодействие помежду си.
Взаимодействието между тях трябва да бъде базирано върху естественото противоречие
между тяхната противоположна същност или върху противоречивата им позиция по
отношение на трета страна. Това конфликтно взаимодействие между тях е винаги
динамично, тъй като конфликтът се изменя във времето и има начало, развитие и край.
Налице е причинност за конфликта – всеки конфликт е сблъсък на несъвместими
интереси, цели, ценности, потребности, различни мнения. Съществуват схващания, че
недостигът на ресурси е основната причина за конфликта (Димитров, 2004). Когато той
се разгърне, страните използват всякакъв вид средства за постигане на своите цели и
интереси – от миролюбиви и рационални до напълно деструктивни и нехуманни. Всеки
конфликт завършва с определен резултат, независимо на чия страна се приписва и без
значение какъв е той – положителен или отрицателен.
Макар да са налице множество определения за конфликта, тук приемаме като
подходящо за настоящия анализ дефинирането му като „форма на проявление на
противоречията – универсален и вечен човешки и обществен феномен, базиран на
динамичното взаимодействие между най-малко две противоборстващи страни, причинен
от различни интереси, потребности, цели, ценности, мнения и недостиг на ресурси, в
който се използват средства от най-различно естество за достигане на целите и
удовлетворяване на интересите, завършващ с победа, поражение, компромис или
взаимноприемливо решение“ (Димитров, 2004, стр. 40).
Специфика на организационния конфликт
Независимо че се провокира и разгръща в организационна среда, организационният
конфликт по своята същност съответства на пространната представа за него, отразена в
цитираното определение. На организационно равнище обаче той разкрива своето
безкрайно богатство като феномен, тъй като зад неговото проявление стоят множество
фактори. В този смисъл би могло да се говори за междуличностни, вътрешногрупови,
междугрупови, вътрешноорганизационни или междуорганизационни конфликти. В поширок мащаб би могло да се говори и за други разновидности на конфликтите, тъй като
глобализацията създава мултинационални корпорации, в които работят хора от различни
национални култури, с различна житейска философия и трудови ценности. Постоянните
промени в световен мащаб водят до динамична бизнес среда, която издига високи
изисквания пред организациите и повишени нива на професионален стрес.
Разнообразието, интензивното темпо на работа и засилената конкуренция на
съвременния пазар създават благоприятна база за организационни конфликти.
Независимо от характеристиките или от разновидностите на конфликта, тезата,
която се застъпва в настоящия анализ, е, че организациите, в които конфликтите се
избягват, липсват или са малобройни, се намират в застой. Другата крайност също не е
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благоприятна – неконтролираните организационни конфликти може да имат
дисфункционални
ефекти
върху
организационната
ефективност.
Според
организационните теоретици е необходимо умерено количество конфликти, за да бъде
постигната оптимална организационна ефективност (Rahim, 2002).
Функционални и дисфункционални конфликти
Доминиращото негативно схващане за конфликтите ги прави нежелани за
организациите. Но съществуват и конфликти, които провокират достигането на нови,
адаптивни решения и повишават креативността в организациите. Последните са добра
възможност за развитие и учене както в индивидуален, така и в организационен план.
Събразно своята същност, функции и краен резултат организационните конфликти биха
могли да се обособят в две основни групи – функционални и дисфункционални.
Функционалните конфликти представляват „здраво, конструктивно несъгласие“
(Нелсън и Куик, 2017, стр. 548) между две или повече страни. Обикновено са когнитивни
по своя произход. Този тип конфликти имат за резултат нови идеи, учене и развитие на
хората, подобряват работните взаимоотношения, повишават производителността и водят
до иновации и позитивни промени в организациите. Дисфункционалните конфликти от
друга страна представляват нездраво и разрушително взаимодействие между две или
повече страни в организациите. При тези конфликти се атакуват конкретни лица, а не
идеи, като конфликтното взаимодействие се характеризира с гневни емоции.
Комуникацията между страните се свежда до заплахи, липса на сътрудничество и
словесно насилие. Често пъти дисфункционалните конфликти завършват с агресивно
поведение към вътрешни или външни за организациите лица (Пак там). Следователно
функционалните конфликти имат положителни последствия за организациите, а
дисфункционалните конфликти – отрицателни.
Позитивни последствия от организационните конфликти
Негативните последствия от организационните конфликти са широко изследвани,
но по принцип, както това беше посочено, конфликтите нямат единствено пагубен ефект
върху организациите. От друга страна обаче е съществено да се отбележи, че въз основа
на метаанализи се стига до извода, че позитивните ефекти от организационните
конфликти не се откриват във всички групи, което означава, че конфликтите са
продуктивни и имат положителни резултати при някои обстоятелства, а са
контрапродуктивни при други (Pruitt, and Kugler, 2014).
В настоящия доклад фокусът се поставя именно върху позитивните последствия от
организационните конфликти. Когато са функционални, т.е. ефективно управлявани,
конфликтите имат благоприятно влияние върху организациите, техните лидери и
служители. Това са конфликти, които намират своето разрешение по оста „печалбапечалба“. Следователно организационните лидери са заинтересовани да насърчават
функционалните конфликти и да предотвратяват или да управляват ефективно
дисфункционалните конфликти (Нелсън и Куик, 2017). Хусеин и Ал-Мамари (Hussein &
Al-Mamary, 2019, стр. 12-13) посочват следните положителни резултати от
организационните конфликти:
 Конфликтът удовлетворява определени психологически потребности като
доминиране, уважение и утвърждаване на егото и предоставя възможност за
конструктивно използване на агресивните пориви.
 Конфликтът стимулира страните да упражняват повече усилия и да работят поупорито, тъй като в конфликтна ситуация те използват своите умения и
способности.
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 Конфликтът улеснява взаимното разбиране на проблемите от участниците в
конфликта, води до по-добра координация между различните нива в
организационната йерархия и укрепва вътрешногруповите отношения.
 Конфликтът навежда на креативни и продуктивни идеи.
 Конфликтите насърчават социални промени и допринасят за разнообразието в
организационния живот.
 Конфликтите между групите създават връзки между тях и засилват
сътрудничеството им, докато разрешават конфликтите.
 Конфликтите учат участниците в тях да споделят възгледите си и да уважават
чуждото мнение, което има за резултат ефективна организационна комуникация.
 Конфликтите вдъхновяват креативността като ефект от търсенето на решения.
 Конфликтите предпазват от взимане на преждевременни групови решения.
 Конфликтите позволяват да бъдат разбрани притесненията на другите участници
в конфликтното взаимодействие и водят до споразумения, които са от полза за
всички страни.
Според Димитров (2004) положителните измерения на конфликта се състоят в това,
че сплотява групата в резултат от борбата с външни трудности, изважда наяве
управленските проблеми и нерешените въпроси в групата и спомага за премахване на
противоречията.
Нелсън и Куик (2017, стр. 548-549) открояват следните положителни последици от
организационните конфликти:
 Резултират в нови идеи;
 Стимулират креативността;
 Мотивират промяната;
 Подпомагат установяването на идентичност сред отделните лица и групи;
 Насърчават жизнеспособността на организацията.
Авторите (Пак там) посочват, че може да бъде създадена организация за
провокиране на положителните конфликти чрез следните четири стъпки на
ръководството на всяка организация:
1. Лидерът цени разнообразието и се конфронтира с различията;
2. Лидерът търси взаимни ползи и се обединява зад сътрудничещи си цели;
3. Лидерът овластява своите служители, за да се чувстват уверени и способни;
4. Лидерът прави цялостна оценка, за да награждава успеха и да се учи от
грешките (Пак там, стр. 574-575).
Много изследвания сочат, че конфликтите могат да повишат разбирането на
сложните въпроси и по този начин да подобрят груповото изпълнение, креативността и
иновациите (Brodbeck et al., 2011; de Dreu, 2002; de Dreu, De Vries et al., 2000; de Dreu,
Weingart, and Kwon, 2000; de Dreu and West, 2001; Nemeth, 1986; Nemeth and Kwan, 1987,
цит. по Pruitt, and Kugler, 2014).
Положителните организационни конфликти имат влияние и върху физическото и
психическото здраве на служителите и лидерите. Известно е, че зле управляваният
професионален стрес в организациите води до нарастването на конфликтите (Илиева и
Найденова, 2010; Pathak, 2010), а функционалните конфликти способстват за
освобождаване на натрупаното напрежение и избягване на фрустрацията. Това има за
резултат отслабването на възприемания професионален стрес (Talloo, 2008).
Конкуренция и сътрудничество при разрешаване на организационните
конфликти
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Начинът, по който организациите се справят с наличните си конфликти, определя
и негативните, и позитивните последици от тях.
Според Deutsch (1980, цит. по Berry, 1997) връзките между целите на
конфликтуващите страни определят дали има конфликт. Ако целите се разбират като
взаимозависими, тогава има конфликт. Взаимозависимите цели могат да са свързани
положително или отрицателно. Когато са свързани положително, страните се движат в
една и съща посока. Стремежът на едната група помага на другата. Когато целите са
свързани отрицателно, успехът на едната група зависи от провала на другата. В тази
теория връзката между целите определя стила на взаимодействие на страните. Deutsch
(Пак там) предлага три стила на поведение в резултат от това.
1. Когато целите са независими, поведението е индивидуалистично; тогава не може
да се говори за конфликт. Този случай няма да бъде разглеждан в настоящия
доклад;
2. Когато целите са взаимозависими, страните трябва да си взаимодействат. Ако те
видят, че целите им са положително свързани, се държат коопериращо;
3. Ако страните установят, че целите им са отрицателно свързани, се държат
конкурентно.
Кооперирането и конкурирането са стилове на управление на конфликта, които са
изразени в комуникацията, социалното влияние и ориентацията на проблема.
Кооперирането включва открита и честна комуникация. Тъй като техните цели са
положително свързани, страните в конфликта действат за постигането на общите си
интереси. Те си имат доверие и като цяло отговарят услужливо на молбите си. Техният
конфликт е дефиниран като общ проблем, който може да се разреши със сътрудничество.
Убеждението е преобладаващият метод на въздействие. Този стил на поведение
благоприятства продължително взаимодействие,
дружелюбност, доверие и
междуличностно привличане.
Конкурирането се характеризира с подвеждаща или затворена комуникация.
Заради отрицателно свързаните цели на страните в конфликта е в техен интерес да
взимат, а не да дават честна информация. Конкуриращите се страни са подозрителни
една към друга и показват враждебност. В хода на съревнованието между тях обхватът
на проблема се разширява и печалбата може да бъде въпрос на общ принцип. Страните
започват да вярват, че само едно решение е възможно и всяка от тях е готова да го наложи
на другата.
Според друг теоретичен модел, предложен от Рахим и Бонома (Rahim and Bonoma,
1979, цит. по Rahim, 2010; Илиева, 1998), поведенческите стилове на страните в
конфликта се определят от степента, в която всяка стана има висока или ниска
загриженост за себе си и за другите. Тези видове загриженост за целта съставляват
основата на пет стила за управление на конфликтите Интегриращото поведение се
проявява, когато има висока загриженост за собствените нужди и за нуждите на другите.
Интегрирането обхваща открит обмен на информация, при който и двете страни желаят
да достигнат до решение, приемливо и за двете. Със сходен стил, наречен компромисен,
всяка страна в конфликта показва умерена загриженост за себе си и за другите. И двете
страни желаят да постигнат частична печалба. Когато едната страна се опитва да изглади
различията, тя предприема отстъпчиво поведение. Има ниска загриженост за себе си и
висока загриженост за другите. Страната вярва, че нуждите на другите са по-големи от
нейните собствени. Доминиращото поведение е обратното. Едната страна има висока
загриженост за себе си и пренебрегва нуждите на другите. Доминиращата страна налага
своята позиция на другите. При избягването едната страна показва малка загриженост
за своите цели или за тези на другите. В резултат на това не се постигат целите на никоя
от страните.
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Кооперативните стилове за управление на конфликтите като интегриращия и
отстъпчивия, при които се показва значителна загриженост за другата страна, е вероятно
да имат положителни индивидуални и организационни последици. И обратното, помалко кооперативните стилове като доминиращия и избягващия, при които има слаба
загриженост за другата страна, често пъти имат за резултат ескалация на конфликта и
други негативни последици (Rahim, 2010).
Създаване на организации на конструктивните, положителни конфликти
Според Tjosvold и сътрудници (2014, pp 555-557) създаването на организации на
конструктивните, положителни конфликти се опира на въвеждането на процедури и
изграждането на умения, които улесняват откритата дискусия (open-minded discussion).
Съществуват четири аспекта на този вид дискусия: съставяне и изразяване на собствена
гледна точка; поставяне под въпрос и разбиране на чуждите възгледи; интегриране и
създаване на решения; споразумяване и реализиране на решения. Те са разгледани
накратко по-долу:
1.
Съставяне и изразяване на собствена гледна точка. Изразяването на
своите собствени идеи, чувства и потребности насърчава откритата дискусия. По своята
същност това изразяване дава полезна за страните в конфликта обратна връзка относно
очакванията им за конфликта и за неговото разрешаване. Служителите и мениджърите
следва да се научат да подхождат изследователски към своята позиция, да я представят
по най-добрия начин и да я защитават енергично. Непознаването на гледната точка на
другата страна може да спъва разрешаването на конфликта. Едновременно с това е от
изключителна важност и другата страна в конфликта да подходи непредубедено към
изразената от първата страна позиция. За това несъмнено се изисква висока емоционална
интелигентност.
2.
Поставяне под въпрос и разбиране на чуждите възгледи. Изслушването и
разбирането на противоположните възгледи, а така също и отстояването на своята
позиция поставя множество предизвикателства към откритата дискусия, но е от
съществено значение. Както мениджърите, така и служителите могат да се научат да
изтъкват слабостите в позициите на другата страна, което би довело до по-добро
изграждане и представяне на позициите. Същевременно те могат да подсилят своята
аргументация. Могат да се научат и че изходните им позиции не трябва да се защитават
на всяка цена като адекватни и изчерпателни и да се стремят да разбират по-добре
противоположните позиции. Целта е да се подходи с любопитство и да се задават
въпроси, за да получат информация за начина на мислене и доказателствата, подкрепящи
противоположния възглед.
3.
Интегриране и създаване на решения. Генерирането на нови алтернативи
улеснява искреното съгласие относно решението, което участниците в конфликта могат
да приемат и да реализират. Чрез открита дискусия страните в конфликта развиват и
оценяват разнообразни алтернативни решения и реализират онова решение, което
преценят, че е най-подходящо. По този начин откритата дискусия благоприятства
доверието, тъй като в нея страните изразяват открито своите възгледи. Интегрирането на
идеите на другите води до ползи за всички.
4.
Споразумяване и реализиране на решения. Установено е, че откритата
дискусия улеснява ефективното участие и взаимното повлияване между страните в
конфликтите, а хората, които участват в противоречия, са склонни да достигнат
споразумение и да го изпълнят (Richter & Tjosvold, 1980, цит. в Tjosvold et al., 2014).
Според Тьосволд и сътрудници (Tjosvold et al., 2014) мениджърите и служителите
могат да се научат да използват откритата дискусия, вместо да се стараят да побеждават
в конфликтите другата страна. Екипите и организациите могат да развият подкрепящи
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норми и модели на комуникация, които да подпомогнат и мениджърите, и служителите
да бъдат открити за своите идеи и чуждите възгледи и да ги интегрират с цел откриване
и реализиране на най-ефективното решение.
Заключение
Представеният анализ разглежда конфликта изобщо и по-специално
организационния конфликт в позитивна светлина, отчитайки неговото положително
влияние върху организацията като цяло. Тезата, според която това явление е нещо
ирационално и пагубно за организацията и което трябва да се избягва, е неправилна и
дисфункционална. Всеки мениджър трябва да възприема конфликта като полезен и
необходим за организационното развитие. Нещо повече, мениджърите трябва да се
стремят да стимулират постоянно минималното равнище на конфликтност в
организацията, която управляват, за да може тя да функционира ефективно и да бъде
конкурентоспособна и успешна.
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УПРАВЛЕНСКИТЕ РЕШЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА НА СРЕДНО
УЧИЛИЩЕ (СУ) – СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ
гл. ас. д-р Лидия Николова Колева,
ВТУ ,,Св. Св. Кирил и Методий”, Катедра „Педагогика“
THE MANAGEMENT DECISIONS OF THE DIRECTOR OF
SECONDARY SCHOOL (SU) – MODERN DIMENSIONS
Chief Assist. Prof. Lydia Nikolova Koleva, PhD,
VTU, St. St. Cyril and Methodius ", Department of the Pedagogics
Резюме: Решенията са основен елемент от цикъла на мениджмънт и представляват избрана
алтернатива за действие. Те са свързани с планирането, организирането, ръководството и
контролирането на дейността. Управленските решения на директора на СУ са разновидност на
решенията въобще. Те имат редица последици – икономически, социални, нравствени и др., т.е.
взетото решение засяга не само интересите на този, който го е вземал, но и на всички, които зависят
от него. Ето защо отговорността тук е много голяма, защото е установено, че влияние оказват
знанията, културата, квалификацията и др. знания на директора на СУ.
Ключови думи: управленско решение, директор на средно училище
Abstact: The solutions are an essential part of the cycle of management and represent the selected
alternative action. They are related to planning, organizing, directing and controlling the
activities. Management decisions of the Director are a variety of solutions at all. They have a number of
consequences - economic, social, moral, etc. I.e. decision affects not only the interests of those who took it,
but of all who depend on it. Therefore responsibility here is very large, because it is found that influenced
the knowledge, culture, training and more knowledge of the Director.
Keywords: management decision, director of secondary school

Постановка на проблема за управленските решения на директора на средно
училище (СУ)
В литературата вземането на управленски решения се разглежда като:
1. Първична функция на управлението;
2. Съставна част на всяка функция.
Решенията са основен елемент от цикъла на мениджмънт и представляват избрана
алтернатива за действие. Те са свързани с планирането, организирането, ръководството
и контролирането на дейността.
„Теорията на вземане на решения“ се основава на фундаменталното схващане на
съмишлениците на Ф. Тейлър, както и на вижданията на Чарлз Бабидж, че процесът на
вземане на решения може да бъде рационализиран и систематизиран. На основата на тази
предпоставка възникват различни модели, които почиват върху редица схващания за
това какво ще бъде поведението на хората, които се сблъскват с определени
обстоятелства. Никой от тези модели обаче не може да отчете своеобразните особености
на човешкото поведение. Установено е, че на практика мениджърите вземат решения на
базата на комбинация от интуиция, опит и анализ.
На базата на дългогодишния си управленски опит според М. Цонева мениджърът
за целта трябва да притежава (Цонева, 2011, стр. 4):
- творческа прозорливост;
- усет към новото;
- въображение;
- гъвкавост;
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- концентрация;
- търпение.
Вземането на решения е основна задача на мениджъра. В своята дейност той взема
стратегически, тактически и оперативни решения. В зависимост от тяхната
продължителност на реализация те биват дългосрочни, средносрочни и краткосрочни
решения. В различните условия се вземат прости или сложни решения. Делят се на
Програмирани и Непрограмирани. Могат да бъдат формални и неформални; неотложни
– в кризисни ситуации; стандартни. Нестандартните решения изискват креативност и се
обуславят от липсата на алтернативи. Рисковите решения отчитат потенциалния риск в
ситуацията, а конфликтните са резултат от сблъсък на интереси. Според П. Дракър:
„..каквото и да прави мениджърът, той го прави, като взема решения. Тези решения може
да изглеждат като част от рутината. Той може да не си дава сметка, че ги взема. Или пък
те могат да засягат бъдещото съществуване...и да изискват няколко години на
систематизирана работа. Но мениджмънта винаги е процес на вземане на решения“
(Цонева, 2011, стр. 105).
Управленските решения на директора на СУ са разновидност на решенията
въобще. Те имат редица последици – икономически, социални, нравствени и др., т.е.
взетото решение засяга не само интересите на този, който го е вземал, но и на всички,
които зависят от него. Ето защо отговорността тук е много голяма, защото е установено,
че влияние оказват знанията, културата, квалификацията и др. знания на директора на
СУ.
За да отговарят на реалността в училище и за да изпълнят предназначението си,
управленските решения трябва да отговарят на определени изисквания (Цонева, 2011,
стр. 115):
А. Обоснованост.
Б. Своевременност.
В. Целенасоченост.
Г. Краткост.
Д. Икономичност.
Е. Мобилност.
Ж. Правомерност.
З. Коректност.
И. Комплексност.
К. Измеримост.
Л. Ресурсообвързаност.
М. Научност.
Н. Автоматизация на процеса по набирането и преработването на информацията и
на процеса „изработване на управленското решение“.
О. Запазване на балансираността между правата, задълженията и отговорностите
на управляващи и управлявани.
Различните ситуации, в които попада директорът на СУ, правят неговата работа
изключително разнообразна и динамична. За да се справи с всички проблеми, пред които
е изправен, на него ежедневно му се налага да взема различни управленски решения.
Формулираните по – горе позиции са в основата на вземането на управленски решения.
За да проверим важат ли те за СУ, проведохме следното изследванe:
To има ориентировъчен и оценъчен характер и цели да проучи процеса на вземане
на управленско решение на директорите на СУ. Обхванати са 167 учители и 166 родители
от различни населени места в България, които непосредствено са ангажирани със СУ.
Изследването е проведено в градовете – Ловеч, София, Троян, Габрово, Левски, Русе,
Павликени, Плевен, Стражица, Полски Тръмбеш. Проучването е осъществено
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посредством анкетна карта, предназначена за попълване от учители, работещи в СУ и
анкетна карта, предназначена за попълване от родители. Използван е методът експертна
оценка, в който са включени учителите и родителите в различните СУ. Получените
резултати дават основание да се заключи, че посочените формулировки могат да се
приемат като показатели на управленското решение на директора на СУ . За тази цел
почти всеки въпрос се подчинява на алгоритъм. Всички отговори са стандартизирани,
като предлагаме следните варианти за ранжиране:
1.
Много важно
Важно
Малко важно
Много малко
Не е важно
2.
В много
В голяма
В средна
В малка степен В много малка
голяма степен
степен
степен
степен
Таблица 1. Метод на експертна оценка
1. Добре познава съвременните постановки в училищния мениджмънт.
2. Ясно определя визията, мисията, целите и задачите.
3. Акцентира върху необходимостта от повишаване на квалификацията през целия
жизнен път на различни индивидуални нива (лично, на педагогически и
непедагогически персонал, ученици).
4. Насърчава съвместни решения.
5. Налага своето мнение.
6. Притежава креативно мислене.
7. Решава проблеми по нестандартен начин.
8. Окуражава новаторството.
След отбелязване на реалното състояние на процеса на вземане на управленско
решение от директора на СУ, на изследваните субекти са посочени същите качества и
характеристики в произволен ред, с предложение да ги ранжират по важност, като
изберат петте най- важни според тях в зависимост от тяхното мнение:
Акцентира върху необходимостта от повишаване на квалификацията през целия
жизнен път на различни индивидуални нива (лично, на педагогически и непедагогически
персонал, ученици).
 Добре познава съвременните постановки в училищния мениджмънт.
Налага своето мнение.
Притежава креативно мислене.
Окуражава новаторството.
Решава проблеми по нестандартен начин.
Насърчава съвместни решения.
Ясно определя визията, мисията, целите и задачите.
Анализ на процеса на вземане на управленско решение от директора на СУ
Статистическа обработка на данните от експеримента. Характеристика
на използваните статистически методи.
Като основна мярка за надеждност се използва коефициента алфа на Кронбах и
също така индивидуалните характеристики на отделните айтъми.
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Таблица 2. Параметри за надеждност на скалата за показателите
N = 333; средно = 31.743; стандартно отклонение = 2.862
алфа на Кронбах = 0.753
Стандартизирана алфа = 0.755; средна междуайтъмна корелация = 0.308
стандартно
алфа
след
средно
корелация с бала
отклонение
отстраняване
4.663
0.542
0.436
0.731
въпрос 1
4.689
0.529
0.475
0.724
въпрос 2
4.438
0.675
0.461
0.725
въпрос 3
4.341
0.773
0.570
0.699
въпрос 4
4.481
0.699
0.408
0.738
въпрос 6
4.628
0.619
0.484
0.720
въпрос 7
4.503
0.636
0.471
0.723
въпрос 8
Скалата като цяло [alpha = 0.753], както и отделните айтъми показват много добра
надеждност, която се потвърждава от факторния анализ по метода на главните
компоненти. Факторният анализ показва наличие на едно водещо значение 2.847 (41%
от общата вариация) със следващо по големина 0.975, което показва съществена
едномерност на латентното пространство.
За да изследваме и оценим информираността на кадрите в СУ и родителите относно
теоретичните основи на проблема проучихме степента на познаване на теорията на
управлението. Преобладаващата част от изследваните лица – около 80 % считат, че
директор на СУ не е професия, а отговорна и ангажираща длъжност. Също такъв е и
процентът на изследваните лица, според които директорът на училище е интелигентен.
Около 20 % от анкетираните са посочили професията на директора на СУ като „много
важна“, а около 10 % - като „творческа“ и „отговорна“.
Преобладаващата част от изследваните лица считат, че законите и подзаконовите
нормативни актове се познават добре от директорите и това е логично, тъй като те ги
ползват в ежедневната си практическа дейност.
Проучването на оценъчното отношение към ролята на процеса на вземане на
управленско решение показа, че всички изследвани лица оценяват в най – висока степен
и са твърдо убедени, че е много важна ролята на процеса планиране за качеството на
управленската работа на директора на СУ, и управленската функция в тази сфера се
отразява на професионалния и учебния труд на учителите и взаимодействието на
директора с родителите.
Подреждане на желаните качества на директора
Подреждането ще извършим въз основа на преработените данни от въпрос 1.
Качествата са характеризирани в тристепенна скала: ранг 1 – най-високо предпочитание,
ранг 2 – средно предпочитание и ранг 3 – сравнително ниско предпочитание.
Таблица 3. Средни стойности и рангове на качествата за групата на
преподавателите
Средно
Сума
Ранг
1.030
172
Q4-1
1
1.114
186
Q4-2
1
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Q4-3
Q4-4
Q4-5
Q4-6
Q4-7
Q4-8

0.868
0.575
0.090
0.683
0.713
0.359

145
96
15
114
119
60

1
2
3
1
1
2

Таблица 4. Средни стойности и рангове на качествата за групата на родителите
Средно
Сума
Ранг
0.904
150
Q4-1
1
0.946
157
Q4-2
1
0.620
103
Q4-3
2
0.440
73
Q4-4
2
0.072
12
Q4-5
3
0.663
110
Q4-6
2
1.169
194
Q4-7
1
0.410
68
Q4-8
2
За да проследим различията ще приложим дисперсионен анализ за повтарящи се
измервания с два фактора. Резултатите от анализа са приведени по-надолу.
Таблица 5. Значимост на ефектите
df
F
p
учител/родител 1 331 3.947 0.048
критерий
3 993 191.013 0.000
взаимодействие 3 993 1.988 0.114
Наблюдава се силно значим главен ефект на фактора избор на критерий
[F(3,993)=191.013; p<0.001]. Наблюдава се и маргинално значим главен ефект на фактора
учител/родител [F(1,331)=3.947; p=0.048], който може да се пренебрегне.
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Диаграма на средните
критерий планиране
33.0
32.5
преподаватели
родители

32.0
31.5

средни стойности

31.0
30.5
30.0
29.5
29.0
28.5
28.0
27.5
27.0
26.5

желани качества

реални качества

Диаграма 1. Диаграма на ефектите
Таблица 6. Значимост на ефектите
df
F
p
учител/родител 1 331 3.947 0.048
критерий
3 993 191.013 0.000
взаимодействие 3 993 1.988 0.114
Наблюдава се силно значим главен ефект на фактора избор на критерий
[F(3,993)=191.013; p<0.001]. Наблюдава се и маргинално значим главен ефект на фактора
учител/родител [F(1,331)=3.947; p=0.048], който може да се пренебрегне.
Изводи от проведеното изследване
Изработването на управленски решения е най – същественият момент в процеса на
управление на СУ. Това произтича от особеностите на управлението. Една от тях е, че то
е активен процес, т.е субекта на управление се намесва във функционирането на обекта,
като тази намеса се осъществява чрез управленско решение. Чрез управленското
решение обектът, на който се въздейства, се привежда от едно състояние в друго.
Управленското решение се явява свързващото звено между управляващата и
управляваната система. Конкретно за СУ влияние оказват знанията, културата,
квалификацията и др. знания на директора на СУ.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО
Гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PRICING
Chief Assist. Prof. Damyana Ivanova Tsvetanova, PhD,
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Резюме: Психологията на ценообразуването се обособява като област с подчертано значение
за практиката. Нерядко се наблюдават изключения от икономическите теории за търсенето и
предлагането, като психологическите аспекти на ценообразуването в редица случаи имат
доминиращо влияние при мотивирането на потребителите да извършват покупки.
В доклада е предложен теоретичен анализ на силата на цената, като са разгледани различни
техники за въздействие върху изборите на потребителите посредством цените. Маркетинговите
специалисти често прилагат стратегии за повлияване като структуриране на избора, гъвкавост при
ценообразуването и насочват потребителите да възприемат цените като по-ниски.
Ключови думи: цена, намаления, мотивиране, потребители
Abstract: Psychology of pricing has already become a separate field with particular relevance to
practice. Often, exceptions to economic theories of supply and demand are observed, with the psychological
aspects of pricing in many cases having dominant influence on motivating consumers to buy.
The paper proposes a theoretical analysis of the power of prices and examines different techniques
for influencing consumer choices through pricing. Marketing professionals often direct consumers to
perceive prices as lower and apply strategies of influencing such as choice structuring and pricing flexibility.
Keywords: price, discounts, motivation, consumers

Въведение
Цената е един от най-важните сигнали за потребителите на полето на пазара. По
своята същност тя е елемент от маркетинг микса на една компания. За потребителите тя
носи първостепенна информация относно качеството на стоката, а това определя и
значението, което потребителите са склонни да приписват на дадена стокова
алтернатива.
Цената дава възможност за специфично позициониране при нови стоки на полето
на пазара, като се прилагат две основни стратегии – предпочитание на бранда към повисока цена или придържане към по-ниски цени. Насочването към по-висок ценови клас
е част от управлението на един бранд, който се стреми да открои своето отличително
предимство и да се отграничи с уникално качество. Подобна стратегия е присъща за
луксозните стоки, при които увеличаването на обема от продажби не е непосредствена
цел, а придържането към по-високи и премиум цени предполага доминиране на
производителя в продуктовата категория и в рамките на специфично пазарно поле.
За разлика от предпочитанието към по-високи цени, стратегията за управление на
един бранд чрез придържане към ниски цени е подходяща при стоки за ежедневна
употреба. Спецификата на тези продуктови категории предполага ценова
чувствителност на потребителите, а поведението им често е стимулирано чрез различни
стратегии за увеличаване на обема от продажби като разпродажби, намаления и
промоции. Цената е относително лесна за промяна, като компаниите и търговците често
използват стратегии за понижаване или повишаване на цените, в зависимост от
очертаната стратегическа цел на една компания. Какво влияние обаче оказват подобни
ценови промени върху поведението на субектите на пазара и как чрез различни стратегии
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на ценообразуване може да се променят изборите на целевите групи от потребители и
оценката им за различните стоки – това са определящи въпроси за работата на
маркетинговите специалисти.
Търсенето и предлагането
Темата за ценообразуването на стоките има интердисциплинарен характер, както и
важно практическо приложение. Значим принос за разбиране на начина, по който се
формира една пазарна цена, както и на въздействието й върху поведението и изборите на
субектите на полето на пазара, имат редица икономически, маркетингови и
психологически обяснителни модели.
Според класическата икономическа теория потребителите знаят цените и
поведението им в значителна степен се определя от това знание. Пазарната цена на една
стока се формира в резултат на баланса между две сили, които във висока степен са
разглеждани като независими една от друга. Производственият процес детерминира
равнището на цената на една стока и определя предлагането й от страна на
производителите и търговците. От друга страна, на полето на пазара, успоредно с
предлагането, като важна сила се откроява търсенето на стоки от страна на субектите с
покупателна мощ. В класическата икономическа теория битува схващането, че двете
сили – на търсене и на предлагане, са независими една от друга. Същевременно се
постулира, че между цената и търсенето съществува обратна зависимост, при което при
равни други условия увеличаването на цената на една стока води до намаляване на
търсените количества. Наблюдават се обаче редица изключения от така очертаната крива
на търсене, при което икономичските субекти реализират различно от очакваното
поведение и при повишени цени на луксозните стоки не се наблюдава отказ от покупка,
а още повече се засилва желанието за придобиване на стоки, свързвани с лукс и престиж.
Оттук следва заключението, че търсенето не е независимо от предлагането, като
причинно-следствената връзка между тези две сили е обърната и готовността на
потребителите да плащат във висока степен се определя от пазарните цени (Ариели,
2012: 42).
Психологическите основи на ценообразуването и важността на утвърдени
психологически теории за обяснение на процесите на възприемане на цените от страна
на потребителите отдавна са установени и признати от икономистите и маркетинговите
специалисти. Значим е приносът на психологията за интерпретиране на изключенията от
класическата икономическа теория. Задълбоченият анализ на потребностите на
личността, влиянието на референтните групи върху изборите й на полето на пазара, както
и на процеса на преработка на информация, дават насоки за разбиране на важността,
която потребителите приписват на цените.
Силата на референтните цени
Съвременните пазари се характеризират с насищане с потребителски стоки. В
редица от случаите стоковите алтернативи са взаимно заменяеми и потребителите се
затрудняват при разграничаването им една от друга. На полето на пазара присъстват
множество източници на информация, които отправят редица послания, и това води до
значително информационно претоварване на потребителите. Икономическите субекти
на пазара рядко знаят точните цени на стоките. Те разполагат с информация за ценови
диапазон, който включва долна и горна граница за цената на една алтернатива. В
зависимост от този ценови диапазон потребителите реагират по различен начин на
намаления и увеличения на цените. Колкото по-отчетливи са тези промени в цената,
толкова по-вероятно е те да бъдат забелязани от клиентите. От друга страна, едва
разграничими промени в цените – независимо от посоката, трудно се отчитат от
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потребителите като различни от нормалната цена. В тези случаи се увеличава ширината
на приемането им от страна на потребителите и не се наблюдават съпротиви и
отхвърляне на предложенията. Оттук следва и конкретната препоръка към търговците
да предлагат чести, но малки увеличения в цените. Тази стратегия затруднява
формирането на референтна цена за стоката („reference price”). И обратно, ако цената
не се променя с времето, потребителите привикват към нея и я възприемат като
нормална. На фона на този минал опит всяка промяна при подобна цена би била отчетена
от страна на потребителите.
При преработката на пазарната информация потребителите са склонни да
съпоставят цените и по този начин да реализират своите избори. Важен предиктор за
поведението на субектите на пазара е референтната цена, с която те сравняват цените на
стоките. При извършването на покупки хората имат предварително формирани
очаквания относно това колко струва дадена стока. В повечето случаи подобни
очаквания са свързани не с конкретни цени, а с ценови диапазон, възприеман като
приемлив за дадена стока.
По своята същност относителните цени се поделят на външни и вътрешни.
Външната референтна цена е тази, която маркетинговият специалист включва в
комуникацията с потребителя и му я предоставя като ориентир за сравнение с дадена
цена в конкретен момент на пазара. Вътрешна референтна цена е тази, която
потребителят извлича от паметта си, за да я съпостави с определена цена на пазара
(Hawkins & Mothersbaugh, 2010). Оттук референтните цени в значителна степен
повлияват вземането на решение за покупка и се използват като вътрешен стандарт за
оценка и сравнение. Тези относителни цени отразяват значимостта на стоката за
отделния потребител и често насочват към цената, която потребителят е готов да плати
и оценява като справедлива. Понякога се наблюдава разминаване между реалната цена
на една стока и референтната цена, която потребителите намират за нормална и очакват
да платят. Важно е да се отбележи как се формират референтните цени, тъй като те биват
широко използвани за повлияване на потребителите от страна на маркетинговите
специалисти. Вътрешният стандарт за сравнение на цените е силно повлиян от цената,
която потребителят е платил последно. Когато е налице минал опит с дадена стокова
алтернатива, формирането на референтна цена се определя от най-често срещаната цена.
Многократният контакт на потребителя с една и съща или подобни цени предпоставя
използването им като ориентир за сравнение. Нещо повече, референтните цени имат
пряко отношение не само към готовността на потребителя да плати една цена в
настоящия момент, но се отразяват и върху очакванията му за цената в бъдеще.
Референтните цени имат особено голямо значение при позиционирането на нов
продукт на полето на пазара. Когато потребителите извършат първична покупка на нов
продукт на определена цена, те във висока степен са склонни да се „закотвят” за нея
(Ариели, 2012: 44). Подобен опит е предпоставка за формиране на референта цена, с
която ще се сравняват цените в бъдеще. Оттук произтича и важността на
ценообразуването при нови стоки, тъй като потребителите са склонни да разглеждат
първоначалните цени като котви. Д. Ариели обръща внимание на вероятността да се
наблюдава произволната последователност в поведението на хората, при което найранните цени, след утвърждаването им в съзнанието на хората, започват да указват
влияние не само върху настоящите, но и върху бъдещите цени (Ариели, 2012:45). Когато
цената на една стока се възприема за котва, тя може да служи като побутване („nudge”)
или внимателно насочване на мисловния процес в определена посока от страна на
маркетинговите специалисти (Талер и Сънстейн, 2014). Последните се явяват „архитекти
на избора” при позиционирането на нова стока с много висока цена на полето на пазара
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и насочването на потребителите да оценяват тази стока като луксозна и отличаваща се с
премиум качество.
Цени, насочващи към престиж
„Престижните цени” са онези, при които по-високото равнище на една цена се
свързва от потребителите с престиж и лукс. При анализа на ориентираното към престиж
потребление се поставя фокус върху междуличностните взаимодействия (т.е.
ориентацията към другите) и приписваното значение на цената на стоките (Leibenstein,
1950; Vigneron & Johnson, 1999). Х. Лайбенщайн разглежда три основни „външни
ефекта” върху потреблението, което не се ръководи от функционалните ползи на
стоките: „ефект на Веблен”, „сноб-ефект” и „ефект на последователите” (Leibenstein,
1950).
„Ефектът на Веблен” е определен като „феномен на демонстративно
потребление; степента, в която търсенето на потребителски стоки нараства,
защото предполага по-висока отколкото ниска цена” (Leibenstein, 1950: 189).
Потребителите използват високата цена на стоките като средство за демонстриране на
богатство и за придобиване на висок социален статус. Удовлетворението на
потребителите не произтича от функционалните характеристики на стоките, а от
реакцията на другите относно демонстрираното богатство. За така описаните
потребители цената е индикатор за престиж и синоним на качество. Покачването на
високата, свързвана с показност цена, привлича още по-силно ориентираните към
демонстриране потребители и определя избора им на стоки. С увеличаване на
демонстративно високите цени се увеличава и търсенето от страна на ориентираните към
показност потребители.
Наблюдават се и потребители, които купуват заради високото качество и
изключителността на стоките. Х. Лайбенщайн описва този тип поведение като „сноб”ефект, свързан с желанието на притежателите да са неповторими. Докато продуктът е
позициониран като рядък на пазара, това стимулира насочените към уникалност
потребители да го търсят и купуват. Навлизането му сред по-широк кръг от хора води
потребителите-сноби до отказ от употреба и пренасочване към други единствени по рода
си стоки. И Веблен-ефектът, и сноб-ефектът се свързват с високата цена, като различието
между тях се състои в това, че първият е функция на цената сама по себе си, докато
вторият основно се определя от потреблението на другите хора (Leibenstein, 1950).
Стоките, свързвани с престиж, се възприемат като редки и изключително луксозни. Те
осигуряват възможност на потребителите-сноби да задоволят потребността си от
уникалност, като същевременно насочват към високия социоикономически статус и
компетентността на този тип потребители. Последните се отличават с отвореност към
нови и неизпробвани от други стоки, които са недостъпни за останалите хора поради
високата си цена. Цената се възприема като индикатор за изключителност и уникалност.
„Ефектът на последователите” включва „търсене на стоки, което се увеличава
в зависимост от това дали другите използват същите стоки” (Leibenstein, 1950: 189).
Хората купуват свързани с престиж стоки, за да се идентифицират с желаните
референтни групи, като приемат и се придържат към моделите на потребление на
членовете от референтната група. Този ефект представя конформното поведение на
потребителите, изразено в стремежа им да променят потреблението си с оглед на това на
членовете от желаната референтна група. Отдава се по-малко значение на цената като
индикатор за престиж. Важно е влиянието, което това поведение оказва върху другите.
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Силата на намаленията и отстъпките в цените
Често използван инструмент за привличане вниманието на потребителите и
мотивирането им за извършване на покупки на полето на пазара са намаленията и
отстъпките в цените. Макар тази стратегия да е широко прилагана като средство за
увеличаване на обема от продажби, трябва да се отчитат и потенциално вредните
последици от намаленията на цените. Преодоляването на ценовата бариера у
потребителите чрез правенето на отстъпки и разпродажби от страна на търговците и
производителите дава възможност на потребителите да използват стоката при намален
финансов риск или при по-изгодни финансови условия. Изследвания обаче доказват, че
цените влияят върху възприемането на стоката, което налага внимателно внасяне на
промени в цените. Ефектът от намаленията зависи от първоначалните предпочитания на
потребителите, както и от обичайното ценово позициониране на бранда.
Позиционирането на бранда като характеризиращ се с ниско качество или отличаващ се
с високо качество има определящо значение за ефекта от намаленията върху поведението
на потребителите.
Д. Ариели проучва експериментално силата на цената за продуктовата категория
болкоуспокояващи. Резултатите сочат, че едно евтино болкоуспокояващо се оценява
като по-малко ефикасно от по-скъпото, а високата цена е равносилна на по-високо
качество (Ариели, 2012: 175-177). Връзката между цената и качеството на стоките е
задълбочено проучвана и анализирана. Когато е налична оскъдна информация за стоката,
тъй като тя е нова, потребителят няма опит с нея или резултатите от употребата й могат
да се наблюдават след период от време, потребителите са склонни да разглеждат цената
като индикатор за качеството на стоката. Оттук – по-високата цена се свързва с по-високо
качество, и обратното. При планирането на отстъпките следва да се отчитат тези
потенциални рискове, като специалистите препоръчват да се правят намаления само за
стоките, които не са от висок ценови клас (Kolenda, 2016: 62). Промоциите са подходящи
в случаите, когато цената е сред основните конкурентни предимства на стоката. Това е
присъщо за стоките, които са с невисока финансова стойност.
При луксозните стоки обаче подобна стратегия би имала негативно въздействие.
Брандовете с високи цени са познати на потребителите като такива и чувствителни
намаления в цената биха предизвикали повишено внимание от страна на потребителите
към тези промени, както и когнитивен дисонанс у потребителите, породен от
разминаването между оценката на един бранд като отличаващ се с високо качество, но
същевременно предлагащ чувствително намаление в цените. Промяната в цените по
посока на понижаването им нерядко буди съмнения у потребителите за влошаване на
качеството. Оттук намаленията, предлагани от брандове с високо качество, са рисковано
начинание и следва внимателно да се анализира ефектът от подобни действия в
дългосрочен план. Една от успешните стратегии за брандовете с високо качество е
съсредоточаването на усилията не върху отстъпките и разпродажбите, а върху
отличителните им характеристики и изграждането на идентичност на бранда.
Изследвания сочат, че временните отстъпки, правени от брандове с високо
качество, обикновено намаляват предпочитанията на потребителите към по-високото
качество и към брандовете с по-висока цена и нерядко засилват първоначалните
предпочитания на потребителите към марките с по-ниско качество и по-ниски цени. След
приключване на разпродажбите от брандове с високо качество и висока цена, търсенето
на потребителите се насочва приоритетно към стоките с по-ниски цени (Wathieu,
Muthukrishnan, & Bronnenberg, 2004). Успоредно с пренасочването към по-евтин
конкурентен продукт, друг потенциален негативен ефект от промоциите и
разпродажбите е след приключването им потребителите да преминат в пасивно
изчакване на следващо намаление.
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Стратегии за повлияване върху изборите на потребителите
При възприемане и преработка на информацията за цената хората са склонни да
запомнят цените не в числовите им стойности, а да ги включват към вече известни им
категории от познавателната им система като „луксозен”, „скъп”, „евтин” и т.н. (Adaval
& Monroe, 2002). При извличане на информацията за цената от паметта може да се окаже
влияние върху припомнянето и дадена цена да се възпроизведе и оцени като по-ниска,
отколкото е в действителност. Посоченият процес се улеснява от използването на
референтна цена. Потребителите нямат „вроден стойностометър” (Ариели, 2012: 24)
за стоките и преработката на информацията за характеристиките на една стока –
включително и нейната цена, се извършва въз основа на натрупания от личността до
момента опит на полето на пазара, както и от конкретни ситуационни фактори, силно
повлияни от маркетинговия контекст на представяне на една стока и съпътстващата я
цена. Разбира се, познавателното ниво и потребителската ангажираност играят решаваща
роля относно дълбочината на преработка на информация, която ще се извърши при
взимането на решение за покупка. Като цяло обаче потребителите са склонни да
сравняват и съпоставят продуктови алтернативи, за да могат да оценят стойността на
дадена стока за самите тях. Този процес с лекота може да бъде насочват от
маркетинговите специалисти в желаната посока – така че една конкретна алтернатива да
се оцени като подходяща и задоволяваща в най-висока степен потребностите на
потребителите.
Структуриране на избора
Влиянието на контекста на представяне на една цена и поставянето на конкретната
цена в рамка от маркетинговите специалисти, така че дадена стока да се оцени като найподходящото ценово предложение, без реално да се изменя ценовата й стойност, се явява
важен психологически инструмент от маркетинговата стратегия в комуникацията с
потребителите. Контекстът на представяне на цената може съществено да повлияе
изборите на хората и реализираното поведение. Тъй като потребителите са склонни да
сравняват опции, то изборът им може да бъде насочен от маркетинговите специалисти,
ако съпоставянето е структурирано чрез добавяне на алтернатива примамка. Хората са
склонни да измерват неща, които са лесно приравними, като се стремят да избягват
сравнения, които поради липса на сходство изглеждат трудни за извършване (Ариели,
2012: 29). Ариели доказва силното въздействие на алтернативата примамка чрез
провеждане на експеримент с абонамент за списание (пак там). Сравняването на две
ценови опции затруднява потребителите да изберат коя е по-добрата. В такива случаи е
препоръчително да се добави трети вариант, който да е близък до един от двата
първоначални, но същевременно да е по-лош от него. По този начин се оказва силно
влияние върху процеса на сравнение на алтернативите, вниманието на потребителите се
отклонява от твърде различната алтернатива и се насочва към съпоставянето на две
подобни опции. Така маркетинговите специалисти могат да се превърнат в „архитекти
на избора”, като насочат потребителите да изберат по-скъпата опция чрез добавяне на
примамка – подобна, но в същото време по-непривлекателна алтернатива на по-скъпия
продукт.
Възприемане на цените като по-ниски
Друга стратегия, която се прилага широко на полето на пазара, е представянето на
цените с ниски стойности. Подобна техника е приложима за целеви групи от
потребители, които са ценово чувствителни. Също така е особено подходяща за
бързооборотните стоки, при които често пъти е налице удовлетворителен минал опит с
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дадена стокова алтернатива, а оценяваната като изгодна цена се явява решаващ фактор
за избора. Не на последно място – една от широко използваните и водещи стратегии за
мотивиране на потребителите е свързана с преодоляване на ценовата бариера чрез
предоставяне на намаления, отстъпки и разпродажби. Още през 30-те години на ХХ век
вниманието на изследователите е привлечено към ефекта на окончаващите на 9 числа
върху възприемането на цената от потребителите (Bader & Weinland, 1932). В наши дни
използването на цени, завършващи на 9, 99, 95, вместо окончаващи на 00 (2.99 лв. вместо
3.00 лв.), продължава да е често прилагана стратегия. Въпреки всеобщото разбиране, че
положителният ефект от подобно ценообразуване се дължи именно на завършващите
деветки, реално силата на подобни цени се корени в най-лявата цифра (Kolenda, 2016: 9).
Изследвания сочат, че завършващите на девет цени повлияват възприемането на
стойностите от страна на потребителите само ако при прилагане на ценово окончание с
деветки се промени най-лявата цифра (left-digit effect) (Thomas & Morwitz, 2005). В
литературата се открояват два водещи обяснителни модела за силата на въздействие на
цените, завършващи на 9 (Anderson & Simester, 2003). Една от обосновките на
очакванията за повишени продажби при цени, завършващи на 9, е свързана с механизма
на подценяване (Schindler & Kibarian, 1996). Когато наличието на деветки в цената
променя най-лявата цифра, т.е. основата на числото (6,00 лв. и 5,99 лв.), това
автоматично води до преработване на информацията за цената като по-близка до основа
5 лв., отколкото до основа 6 лв., като по този начин се игнорират или се отдава по-малко
внимание на десните цифри. Макар посочената разлика от 0,01 лв. в цената да е
незначителна, тя повлиява поведението на потребителите и подпомага възприемането и
оценката на завършващата с деветка цена (т.е. 5,99 лв.) като по-ниска. Подобен тип
преработка на информацията при многоцифрените числа се извършва до голяма степен
автоматично и недостатъчно добре осъзнато. Тъй като числата се четат от ляво надясно,
кодирането при многоцифрените числа започва с най-лявата цифра, още преди да са
прочетени оставащите цифри до края (Thomas & Morwitz, 2005). По този начин найлявата цифра се явява своеобразна котва и при първоначалната преработка на
информацията кодирането приключва с нея, без да се възприема и съхранява с точност
стойността след десетичната запетая. Последва процес на категоризиране на
информацията за цената на дадена стока като по-ниска и съответно – по-изгодна.
Второто често срещано обяснение на очакването за повишени продажби при
завършващите на 9 цени се основава на механизма за асоцииране (Schindler & Kibarian,
1996). На полето на пазара потребителите са изложени на редица стимули и нерядко чрез
инцидентно учене възприемат информация, чиято преработка е повърхностна и
съпроводена с по-ниска степен на ангажираност. Маркетинговият контекст често създава
условия, в които потребителите възприемат стимули като цени, завършващи на 9, при
разпродажби и отстъпки. Оттук се увеличава вероятността за свързването на подобни
цени с наличие на намаления или отстъпки, а потребителите да оценяват подобни
покупки като по-изгодни.
При посочването на цените на етикети, в брошури и в каталози подобно
въздействие може да се подсили допълнително визуално, ако числата след десетичната
запетая се представят в умален размер (5,⁹⁹ лв.), така че да се изтеглят оптически назад
във възприятното поле на потребителите, а основата на числовата стойност на цената да
се открои напред с предимство, в резултат на което цената допълнително изглежда като
още по-ниска и изгодна.
Наблюдава се и скептицизъм сред специалистите относно силата на въздействие на
подобен тип ценообразуване с деветки. През последните две десетилетия у нас тази
маркетингова техника е широко прилагана повсеместна тактика. Твърде честото
излагане на потребителите на едни и същи стимули води до привикването им и
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развиването на нечувствителност към цените, завършващи на деветки. При
първоначалното въвеждане на така анализираните цени се отчитат редица положителни
резултати и по-висок ръст на продажби. В съвременни условия обаче потребителите
разполагат с редица възможности да се информират по-добре за цените на различните
търговци, както и да ги съпоставят. Оттук подобни стратегии за повлияване
възприемането на цените като по-евтини нерядко среща потребителски скептицизъм и
се разглежда като средство за манипулиране на избора. Въпреки посочените съпротиви
срещу цените, завършващи на деветки, следва да се подчертае, че потенциалът им се
определя във висока степен от продуктовата категория, към която се прилага. Тази
техника е особено удачна за бързооборотните стоки, но би довела до пагубни резултати,
ако се използва в сферата на луксозните стоки.
Друга тактика за повлияване на възприемането и оценката на цените от страна на
потребителите е свързана с броя на сричките, които влизат в състава на числовата
стойност на една цена. Потребителите несъзнателно възприемат, че съществува връзка
между дължината на думата в срички и числовата стойност на думите (Coulter, Choi &
Monroe, 2012), като това оказва влияние върху разбирането на потребителите за цените.
При преработката на информацията мозъкът е склонен да вербализира прочетената
информация, като при този процес числата с повече срички изискват по-голямо усилие
за преработка и оттук са оценявани като по-големи, а цената – като по-висока. При така
описаното въздействие се отчита не броят на символите, използвани за изписването на
цената, а броят на сричките при произнасянето на същата (Kolenda, 2016:9).
Редица изследвания доказват положителния ефект и предпочитанията на
потребителите към дадена стока, когато крайната й цена е представена като отделно
включваща цена за стока/ услуга и цена за доставка (Morwitz, Greenleaf, & Johnson, 1998).
Подобна стратегия на ценово разделяне („partitioned pricing”) е широко използвана в
онлайн търговията, като голям брой онлайн магазини формулират своите ценови
предложения, прилагайки две отделни такси – за стока и за доставка, вместо да ги
обединят и да ги представят в една крайна цена, включваща всички разходи. По този
начин клиентите могат да разграничат основната цена от общите разходи, които се
извършват за покупката, като цената на стоката/ услугата изглежда по-ниска.
Допълнително при подобно представяне се подсилва вероятността при сравняването на
различните търговски предложения клиентите да включват в съпоставката основната
цена, без да отчитат разходите по доставката.
Гъвкаво ценообразуване
Въздействието на цените във висока степен се определя от лекотата, с която се
възприемат, както и от скоростта за преработка на информацията от потребителите при
контакта им с цената като стимул на пазарното поле. Ето защо е нужно внимателно да се
подходи при представянето на цените в зависимост от търсения ефект. Изследвания
отчитат ефекта на закръглените цени („the rounded price effect”), при който
закръглените цени се обработват по-лесно и насочват към чувства и емоции, докато
незакръглените цени, които са с десетичен знак, т.е. включват стотинки, стимулират
когнитивна преработка на информацията (Wadhwa & Zhang, 2015). Така например за
предизвикване на импулсивните покупки, които са силно повлияни от емоциите и
атмосферата в магазините, е по-удачно да се подбират цени, които са цели закръглени
числа. Подобни кръгли цени се възприемат с по-голяма лекота и затова са по-ефективни
за извършване на импулсивни покупки. Този вид покупки са непланирани предварително
и са силно повлияни от конкретната ситуация на представяне на една стока. При оценката
на стоковата алтернатива е налице минимум обективност, а емоциите силно доминират
(Блэкуэлл, Миниард и Энджел, 2002). За разлика от импулсивните покупки, когато
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потребителите взимат разширено решение за покупката на една стока, по-благоприятно
е прилагането на незакръглени цени, тъй като те се обработват по-трудно и подтикват
към задълбочена когнитивна преработка.
При представянето на цените значение оказва последователността на
визуализиране на стоката и цената. Изборът на маркетинговите специалисти кое от двете
да се включи първо оказва съществено влияние върху решението за покупка на
потребителите. Важно условие е да се отчете спецификата на стоката и търсената
дълбочина на когнитивна преработка за характеристиките й. При обичайните покупки,
свързани със стоки за ежедневна употреба, е по-удачно да се посочи с приоритет цената,
а след това да се представи самата стока. При подобна последователност аргументът за
избора се корени в цената, която в този случай има решаващо значение и е по-важно тя
да се възприеме като изгодна. За разлика от стоките за ежедневна употреба, при
луксозните стоки е по-ефективно да се представи с приоритет стоката с присъщите й
отличителни характеристики, които да се явят основание за избор, и едва след това –
цената, която само да подкрепи изключителността на луксозната стока (Kolenda,
2016:24-26). Подобни насоки имат своето практическо приложение при изготвянето на
каталози и брошури, както и при поднасянето на информацията за стоките в онлайнмагазините.
Заключение
Ценообразуването на стоки и услуги е тема, приоритетно разглеждана от
икономисти и маркетолози. При представянето и управлението на промените в цените
на полето на пазара могат да се постигнат редица значими влияния върху поведението
на потребителите, ако се отчита спецификата на начина, по който се възприема,
преработва, съхранява и извлича на по-късен етап информацията от личността, както и
какво е влиянието на социалните и психологическите фактори върху изборите й. В
редица от случаите психологическите детерминанти (емоции, когниции, мотивация,
нагласи), имат доминиращо значение и дават обяснение на потребителската
ирационалност, която, както посочва експертът по бихевиористична икономика Д.
Ариели в своя бестселът (Ариели, 2012), е напълно предвидима от гледна точка на
психологията.
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УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
КАРИЕРЕН УСПЕХ: СЪЩНОСТ НА МОДЕЛА ЗА КАРИЕРНИ
РЕСУРСИ И ВЛИЯНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ
доц. д-р Ергюл Таир Реджеб,
департамент „Психология“, ИИНЧ-БАН
CAREER SUCCESS: THE CAREER RESOURCES MODEL AND
INFLUENCE OF INDIVIDUAL DIFFERENCES
Assoc. Prof. Ergyul Tair Redzheb, PhD,
Psychology Department, IPHS-BAS
Резюме: Целта на настоящото изследване е да изведе ключовите фактори за кариерен успех,
заложени в модела за кариерни ресурси (Hirschi, 2012), като проследи влиянието на някои
индивидуални характеристики. Извадката обхваща 156 лица на възраст от 18 до 60 години, от които
49 мъже и 107 жени с висше образование. Проучването е реализирано с въпросник за кариерни
ресурси (CRQ, Hirschi et al., 2017). Получените резултати свидетелстват за умело използване на
различните кариерни ресурси от изследваните лица, като на преден план излизат мотивационните
ресурси и тези, свързани с човешкия капитал. Налице са значими индивидуални различия, като с
нарастване на възрастта и трудовия опит се повишават професионалните и кариерните
компетенции, знанията за пазара на труда и действията за управление на кариерата.
Ключови думи: кариерен успех, индивидуални различия
Abstract: The aim of this study is to identify the key career success factors presented in the Career
Resources Model (Hirschi, 2012), and studing the effect of some individual characteristics. The sample
included 156 respondents aged 18 to 60 years, of whom 49 were men and 107 were women with higher
education. The survey toolkit includes the Career Resources Questionnaire (CRQ; Hirschi et al., 2017). The
results show that the various career resources of the persons surveyed are skillfully used, with motivational
and human capital resources at the forefront. There are significant individual differences, with increasing
age and work experience enhancing professional and career competences, knowledge of the labor market
and career management actions.
Keywords: career success, individual differences

Кариера: определения и фактори за кариерен успех
За понятието кариера съществуват множество определения, като най-често се
обвързва със „занимания или професии; особено такива, изискващи специално
образование”, с „професионален успех”, „бързо израстване” или с наличието на добре
приета в обществото работа (Карабельова, 2015:19). Д. Хол формулира четири различни
значения, които описват понятието „кариера“ като прогрес, като професия, като
поредица от последователен трудов опит през целия живот на човека и като
ролевоориентиран опит, продължаващ през целия живот (Hall, 1976). От тези
определения най-добре приета през годините е разбирането за кариерата като прогрес
или т. нар. линеен модел, който акцентира по-скоро върху външните (обективни) аспекти
на кариерата (Карабельова, 2015,19).
Изследванията върху професионалната и организационната кариера от години се
опитват да идентифицират факторите, подпомагащи успеха (Hirschi et al., 2017).
Кариерният успех може да се отнесе както към обективни фактори, измерими чрез
външни показатели (най-често заплата, повишения; напр. Ng, Eby, Sorensen, & Feldman,
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2005), така и към субективни фактори, отнасящи се до оценката за прогреса в кариерата
въз основа на лични критерии (Ng & Feldman, 2014).
През последните години се предлагат различни модели за изследване на
субективния кариерен успех, приложени и в България (напр. виж Таир, 2019; Bekir, Tair,
2019). В настоящото изследване се прилага модела за кариерни ресурси (Hirschi, 2012),
в който факторите, определящи субективния кариерен успех се разглеждат като ресурси,
свързани с поведения за инициативно кариерно управление. Кариерният ресурс може да
се дефинира като нещо, което помага на индивида да постигне кариерните си цели
(Hirschi et al., 2017).
Модел на кариерните ресурси
Моделът интегрира изведените от различни изследвания конструкти в 4 ключови
ресурса: ресурси на човешкия капитал; социални ресурси, психологически ресурси и
ресурси, свързани с идентичността (виж Фиг. 1). Ресурсите на човешкия капитал се
определят като способностите, необходими за изпълнението на конкретна професия/
длъжност (Fugate et al., 2004; Inkson & Arthur, 2001; цит. по Hirschi, 2012). Тук се
включват фактори като образование, опит, обучение, когнитивни умения в рамките на
широката категория от свързани с работата знания, умения и др. Тези ресурси често
присъстват в моделите за кариерни компетентности (Hirschi, 2012).
Социалните ресурси, определяни и като социален капитал, са свързани със
структурата и съдържанието на социалните взаимоотношение на личността. В последно
време, социалният капитал се обвързва с обхвата и силата на социалната мрежа, която
развива личността. За разлика от другите ресурси, социалният капитал е извън
личността, но както и предишния ресурс, често е проучван в рамките на моделите за
кариерни компетентности (Hirschi, 2012).

Фигура 1. Интегративен модел за кариерните ресурси (Hirschi, 2012:376)
Психологическите ресурси се отнасят до позитивните психологически черти и
състояния, като афект, мотивация, които се генерализират и присъстват в различни
трудови ситуации (Hirschi, 2012). Психологическите ресурси оказват влияние върху
кариерното развитие в резултат от широк кръг черти (напр. невротизъм, екстраверсия,
сънателност, отвореност към нов опит, самооценка, позитивен и негативен афект и др.;
виж Judge & Hurst, 2008; Rogers, Creed, & Ian Glendon, 2008) до по-специфични състояния
(напр. кариерна себе-ефективност или професионална надежда; Avey, Luthans, &
Youssef, 2010). Въпреки разнообразието от конструкти, с които се изследват
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психологическите ресурси, част от тях имат съществено значение за успешното кариерно
развитие (Hirschi, 2012). Ресурсите, свързани с идентичността са обвързани с
професионалните интереси, цели и ценности, но най-вече с въпроса: „Кой съм аз и как
моята работа е смислена за мен?“ (Hirschi, 2012).
Естествено, четирите ресурса се предполага, че са позитивно свързани, както е в
повечето ресурси модели (Hobfoll, 2002). Подобно, в модела за интелигентната кариерна
рамка (Parker et al., 2009), се стъпва върху три ключови позиции: „да знаеш как“, „да
знаеш кога“ и „да знаеш защо“, които са динамични във времето, но все пак свързани по
между си. С други думи, хората с ясна представа кои са и какво искат („да знаеш защо“)
по-лесно изграждат социална мрежа и придобиват релевантно знание („да знаеш как“),
поради което представят по-целенасочено поведение в кариерното си развитие. По
същия начин, наличието на професионална мрежа подпомага развитието на
професионалната идентичност („да знаеш защо“) чрез наличните ролеви модели и
спомага за придобиването на професионално познание („да знаеш как“). Накрая,
професионалното познание („да знаеш как“) увеличава възможността за социална
подкрепа от страна на менторите и спомага за развитието на професионалните цели („да
знаеш защо“) чрез предоставянето на по-информирани избори и ангажирането с цели
(Hirschi, 2012).
Хирши и колеги разработват въпросник (CRQ, Hirschi et al., 2017), с който да
измерят всеки един от предложените четири кариерни ресурса. Фиг. 2 представя
основните измерения на въпросника, включени в четирите ресурса.

Фигура 2. Измерения на въпросника за кариерни ресурси (Hirschi et al., 2017)
Всеки един от ключовите ресурси се оценява с помощта на конкретни измерения,
като за човешкия капитал са три: професионален опит (специфични знания и
компетентност, свързани с професията); познания за пазара на труда и приносими
(„меки“) умения. С тяхна помощ се измерват характеристиките, важни за
удовлетворяване на очакванията за дадена професия. Ресурсите на средата се измерват
чрез четири субскали: кариерни възможности (наличие на кариерни възможности в
организацията), организационна кариерна подкрепа, работни предизвикателства
(способства ли организацията развитието на уменията) и социална кариерна подкрепа. В
тези ресурси се включват основно менторство, мрежа от социални контакти и социалната
подкрепа от други хора и конкретната организация. Мотивационните ресурси се
измерват чрез три субскали: кариерна ангажираност (афективна привързаност към
ролята в организацията), кариерно самочувствие (увереност, че може да се развие
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самостоятелно кариера) и кариерна яснота (кариерни цели). Мотивационните ресурси са
обвързани с психологическия капитал и с конкретни личностни черти и състояния.
Накрая, управлението на кариерата се измерва чрез три субскали: умения за създаване
на професионални контакти (с цел развитие в кариерата), изследване на кариерните
възможности и учене (развитие и актуализация на знанията и уменията).
Психометричните характеристики на въпросника (факторна структура, надеждност и
валидност) са проверени чрез две извадки и са напълно приемливи. Предложеният модел
и въпросник за измерване на кариерните ресурси може да се използва както за целите на
емпиричните проучвания, така и за извеждане на предикторите на кариерния успех на
индивидуално и организационно ниво (Hirschi et al., 2017).
Цел, задачи и хипотези на изследването
Целта на изследването е да изведе ключовите фактори за кариерен успех, заложени
в модела за кариерни ресурси, като проследи влиянието на някои индивидуални
характеристики (пол, възраст, трудов стаж).
Целта на изследването се реализира чрез следните задачи:
1)
Да се проучи изразеността на факторите за кариерен успех: ресурси на
човешкия капитал, кариерни ресурси на средата, мотивационни ресурси и управление на
кариерата в изследваната извадка.
2)
Да се установят различия в кариерните фактори в зависимост от някои
индивидуални характеристики на изследваните лица, като пол, възраст и трудов стаж.
Въз основа на досегашните изследвания очакваме различия в изразеността на
четирите кариерни ресурси, като допускаме съществени индивуални различия в тях в
зависимост от пола, възрастта и трудовия опит на изследваните лица.
Методика на изследването
Изследването обхваща 156 лица на възраст от 18 до 60 години, от които 49 мъже и
107 жени с висше образование. Изследваните лица са разделени равномерно в 2
възрастови групи: 18-29 г. и 30-60 г.
Кариерният успех се измерва чрез Въпросник за кариерни ресурси (CRQ), създаден
от Андреас Хирши и колеги (Hirschi et al., 2017). Съдържа 39 въпроса, измерващи
посочените четири кариерни ресурса чрез 13 субскали. В настоящото изследване
четирите кариерни ресурса са измерени общо, като психометричните показатели на
субскалите, измерени чрез алфа на Кромбах, са напълно приемливи (за подр. виж Табл.
1). За оценка на твърденията във въпросника се използва 5-степенна Ликертова скала от
1 „напълно несъгласен“ до 5 „напълно съгласен“.
Резултати и дискусия
На Таблица 1 са изложени резултатите от дескриптивната статистика на
изследваните кариерни ресурси. В потвърждение на очакванията ни се констатира
различна изразеност на средните стойности на представените кариерни ресурси.
Изследваните лица най-високо оцененяват мотивационните си ресурси, последвани от
ресурсите на човешкия капитал и управлението на кариерата. Най-ниско са оценени
кариерните ресурси на средата, като при тях има и най-силни колебания в отговорите на
респондентите (SD=.98).
Следователно можем да приемем, че изследваните лица демонстрират яснота в
кариерните си цели и вяра, че могат успешно да развият кариерата си. Налице е кариерна
ангажираност, която се свързва с удовлетвореност от кариерата, заплащането и все пак
известна кариерна гъвкавост и наличието на умения и компетенции, приложими в широк
спектър от професии и организации. Наред с това е налице сравнително висока оценка
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за степента на познание за професионалните компетенции, за пазара на труда, което
може да се свърже и с факта, че всички изследвани лица са с висше образование и
вероятно упражняват по-квалифицирана професия. Лицата декларират сравнително
добри умения за създаване, поддържане и развитие на контакти и готовност за
актуализация и развитие на знанията и уменията, както и информираност за кариерните
възможности. По-ниско са оценени кариерните ресурси на средата или наличната
социална кариерна подкрепа в организацията, предизвикателствата или кариерните
възможности в организацията.
Таблица 1. Описателна статистика на кариерните ресурси (N=156)
Кариерни ресурси
N items Mean
SD
Min
Max
α
Ресурси на човешкия капитал
9
3.81
.75
1.33
5.00
.89
Кариерни ресурси на средата
12
3.29
.98
1.00
5.00
.83
Мотивационни ресурси
9
3.94
.73
1.11
5.00
.86
Управление на кариерта
9
3.76
.78
1.11
5.00
.85
На Таблица 2 са представени резултатите от проведения t-тест за различия в
кариерните ресурси в зависимост от пола. Не се констатират значими полови различия в
изследваните кариерни ресурси. Вероятно значение има и съществената диспропорция
между мъжете и жените в извадката, макар че и други наши изследвания представят
липсата на значими различия между мъжете и жените в трудов контекст (напр. Таир,
2017; Бекир, Таир, 2017).
Таблица 2. Различия в кариерните ресурси в зависимост от пола (N=156)
Кариерни ресурси
Ресурси на човешкия
капитал
Кариерни ресурси на
средата
Мотивационни ресурси
Управление на кариерата

Пол
мъже
жени
мъже
жени
мъже
жени
мъже
жени

Брой
лица
49
107
49
107
49
107
49
107

Среднa Стандартно
стойност отклонение
3.92
0.70
3.76
0.77
3.17
0.93
3.34
1.04
3.88
0.76
3.97
0.72
3.80
0.80
3.74
0.78

t

P

1.18

.240

1.02

.314

.680

.497

.378

.706

На Таблица 3 са представени различията в кариерните ресурси в зависимост от
възрастта, като статистически значими различия са налице при оценките за ресурсите на
човешкия капитал и за кариерните ресурси на средата. Съответно, оценките за ресурсите
на човешкия капитал са по-високи при лицата от 30 до 60 г., а ресурсите на средата се
оценяват по-високо от по-младите лица (18-30 г.). Получените резултати са очаквани,
като наличието на познание и професионалните умения – основни или примосими,
обикновено нарастват с възрастта и опита. Респективно, нарастват и общите познания за
пазара на труда и тенденциите в заетостта. В същото време, кариерните възможности,
като цяло и наличието на възможности за израстване, се оценяват по-високо от лицата
на възраст 18-30 г., които са в началото на своята кариера. Те представят и своите повисоки оценки за подкрепа от страна на другите и организацията при кариерното им
израстване. Липсват значими възрастови различия в мотивационните ресурси и
действията за управление на кариерата, които вероятно са свързани в по-голяма степен с
личностните характеристики, отколкото с възрастта.
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Таблица 3. Различия в кариерните ресурси в зависимост от възрастта (N=156)
Кариерни ресурси
Ресурси на човешкия
капитал
Кариерни ресурси на
средата
Мотивационни
ресурси
Управление на
кариерата

Възраст
18-29 г.
30-60 г.
18-29 г.
30-60 г.
18-29 г.
30-60 г.
18-29 г.
30-60 г.

Брой
лица
78
78
78
78
78
78
78
78

Среднa Стандартно
стойност отклонение
3.66
0.78
3.96
0.70
3.45
0.99
3.13
0.95
3.92
0.77
3.96
0.69
3.67
0.81
3.85
0.75

t

P

2.53

0.12

2.09

0.38

.364

.716

1.40

.163

Установените възрастови различия в кариерните ресурси в значителна степен се
потвърждават и от констатираните различия в зависимост от трудовия стаж на
изследваните лица. Налице са различия в оценките за почти всички кариерни ресурси с
изключение на кариерните ресурси на средата. Резултатите, въпреки сравнително
малката извадка и неравномерното разпределение на участниците, ясно представят
ролята на трудовия опит. Като цяло, с нарастване на трудовия стаж нарастват оценките
за притежание на компетенции за професията и познания за пазара на труда, за по-голяма
яснота в кариерните цели и кариерно самочувствие, както и оценките за наличие на
умения и реализацията на конкретни действия за управление на кариерата.
Таблица 4. Различия в кариерните ресурси
в зависимост от общия трудов стаж (N=156)
Кариерни ресурси
Ресурси на човешкия
капитал
Кариерни ресурси на
средата
Мотивационни
ресурси
Управление на
кариерата

Трудов
опит
1-5 г.
6-10 г.
Над 10 г.
1-5 г.
6-10 г.
Над 10 г.
1-5 г.
6-10 г.
Над 10 г.
1-5 г.
6-10 г.
Над 10 г.

Брой
лица
43
56
57
43
56
57
43
56
57
43
56
57

Среднa Стандартно
стойност отклонение
3.28
0.91
3.76
0.65
4.25
.53
3.18
0.86
3.22
0.95
3.06
0.94
3.77
0.71
4.01
0.67
4.30
0.69
3.48
0.77
3.86
0.56
4.14
0.55

F

P

6.48

0.00

.12

0.98

2.44

.07

4.46

.01

Обобщение и заключение
Получените резултати представят умело използване на различните кариерни
ресурси от изследваните лица, като се декларира яснота в кариерните цели, готовност за
развитие на знания и умения, както и информираност за кариерните възможности извън
организацията и пазара на труда. По-ниско са оценени наличната социална кариерна
подкрепа и кариерните възможности в организацията. Липсват значими полови различия
в кариерните ресурси, но са налице такива в зависимост от възрастта и трудовият опит
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на лцата. По-конкретно, с нарастване на възрастта и опита нарастват познанието и
професионалните умения (основни или примосими). Възможностите за кариерно
израстване и подкрепата от страна на средата (колегите, организацията) се оценяват повисоко от лицата на възраст 18-30 г. Като цяло, с нарастване на трудовия опит се
повишават не само оценките за компетенции в професията, но и кариерното
самочувствие, знанията за пазара на труда и действията за управление на кариерата.
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ЛИЧНОСТНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА
ОТ РАБОТАТА И САМОУВАЖЕНИЕТО ПРИ УНИВЕРСИТЕТСКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Русанка Петкова Манчева, доц. д-р,
ЮЗУ “Неофит Рилски“, Благоевград
PERSONALITY DIMENSIONS OF JOB SATISFACTION AND SELFESTEEM FOR UNIVERSITY PROFESSORS
Rusanka Petkova Mancheva, Assoc. Prof. PhD,
South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad
Резюме: Изследването на труда на университетските преподаватели е проблем, който не е
изследван задълбочено в организационната психология. Изборът на професия и мотивите за
извършване на преподавателска дейност са по-често обект на научен интерес. Проведено изследване
с преподаватели от различни университети доказва, че самоуважението и удовлетвореността от
работата не се влияят от пола на университетския преподавате. И мъжете и жените демонстрират
високо самоуважение и свързват удовлетвореността от работата с нейното съдържание, възможност
за оценяване чрез награда и сътрудничество. Към личностните характеристики, които повлияват
самоуважението и преживяването на удовлетворение са: откритост към опита, сътрудничество и
добросъвестно отношение към работата. Невротизмът отрицателно повлиява степента на
самоуважение и удовлетвореността от работата като цяло.
Ключови думи: Личностни измерения, удовлетвореността работата
Abstract: Research on the work of University Professors is a problem that is not been thoroughly
investigated in Organizational Psychology. The choice of profession and the reasons for teaching are more
often a matter of scientific interest. A study conducted with faculty from different universities proves that
Self-esteem and Job satisfaction they are not affected by the gender of the University Professors. Both men
and women show high Self-esteem, associate Satisfaction with the work with its content, the opportunity to
receive rewards and cooperation. The personality traits that influence Self-esteem and Satisfaction are:
Openness to experience, Collaboration and good faith in work. Neuroticism negatively affects self-esteem
and job satisfaction as a whole.
Keywords: Personality Dimensions, Job Satisfaction

Конструктът „удовлетвореност от работата“ е един от най-широко изследваните в
организационната психология. (Staw, 1984; Kinicki, McKee-Ryan, Schriesheim, & Carson,
2002).Той пряко отразява връзката между работника и очакваните, от него, резултати.
Емоционалната окраска на оценката стимулира последващата негова професионална
активност, както и ефективността на настоящата. Удовлетвореността от работата e
личностната позиция с ясно разграничение на обектите в когнитивната сфера: афект
(емоции), вяра и поведение. Всеки работещ формира свое собствено отношение към
работата, като взема предвид своите чувства, вярвания и поведение. (Luthans, 2005).
Подобно отношение поражда емоционално състояние като следствие, резултат от
субективната оценка на възникналите или възникващи ситуации в работата, пряко
засягащи нейното естество. С течение на времето всеки работещ се стреми да натрупа
знания за факторите, които влияят върху процеса на формиране на собствените трудови
нагласи. Стимулирани от самата трудова среда оценките, чувствата или мненията
повлияват положителното или отрицателно отношение към нейната цялостност –
психологическа, социална и дори физическа. Работната среда, до голяма степен,
повлиява здравословното състояние на личността. Осъзнавайки своята професионална
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активност човек я свързва със социалната и значимост и собственото си отношение към
нея. Това най-силно се отнася до професии от системата човек-човек.
Множеството изследвания на личностната и професионална удовлетвореност
трудно дават възможност да се определят равнищата на тяхната изразеност. Високите
нива на удовлетвореността логично се свързват с по-високата ефективност на
служителите (Brown, Peterson, 1993); положителното отношение към организацията;
индивидуалното организационно поведение (Timothy,Joyce,Erez,Locke,2005), както и
производствената ангажираност в работата (Taghipour, Khaden Dezfuli, 2013);
заниженото намерение за напускане на организацията и по-малкото отсъствия (без
причина) от работа (Jex, 2002).
На организационно ниво удовлетвореността от работата е определящ фактор за
поведението на служителите и включва няколко компонента: личностни фактори,
организационни фактори и ефектите от тях. Към първите се отнасят: хармония между
личностните интереси и работата, възрастта и годините трудов стаж на служителите,
работната позиция и нейния статус в организацията, както и личностното
удовлетворение от цялостния живот. Организационните фактори, на удовлетвореността
от работата, включват видът на работата, стилът на управление на организацията,
работната атмосфера, в това число работната и социална среда, създадената и действаща
система за награждаване на служителите и организационната структура. Третият
компонент е следствие от предходните два и се отнася до ефектите на по-високата
производителност, по-малкото отсъствия и по-малкото желание за напускане на
организацията (McShane, Von Glinov, 2003). Множеството изследвания за влиянието на
организационната култура върху индивидуалните самооценки доказват пряката връзка
между тях. Университетският преподавател участва активно в нея чрез своя капацитет
от знания и потенциал за оказване на пряко или косвено влияние, отнасящо се до промяна
на насочеността и или запазване на актуалното и състояние в момента. До голяма степен,
за разлика от други професионални сфери, академичният преподавател е в състояние да
регламентира правомощия, пряко да повлиява организационното развитие и рейтинговия
статус на професионалната си среда. В този смисъл, при него има субективно личностно
усещане за значимост, пряко отнасящо се до степента му на самоуважение (Grinberg,
Baron,1998).
В по-широк смисъл самоуважението, като личностен конструкт е субективното
осъзнаване на собствената ценност, тя е оценъчният поглед върху себе си (Demo,SavinWilliams,1992) и притежава трайна и стабилна личностна стойност. За университетския
преподавател самоуважението е съществен елемент от собствения Аз образ, то е
посредникът между образа и градивната социалната функция на човек, който подготвя
бъдещи специалисти за различни професионални сфери. Личностното усещане за
значимост е породено от постигнатите научни успехи, които формират самоувереност за
повлияване на социалната среда като цяло (Dormann,Buchholz,2001) Вярата в
собствената значимост и ценност е оценъчен поглед върху себе си, емоционален
компонент и стойност на концепция за себе си, тя е една лична оценка за себе си
(Luthans, 2003) По думите на А.Бандура, когато човек има убеждение в това, че той
може да управлява своето поведение така, че то да бъде ефективно, тогава осъзнава кои
действия водят до успех и в съответствие с това ги използва, той всъщност оценява
своята самоефективност. (Бандура, 2008)
Личността е тази, която не само направлява, но и конструира и определя
професионалната си активност на базата на оценката на удовлетвореността (или не) от
извършената дейност и отношението на околните към това, но и личностния си
потенциал да преживява случващото се, да сътрудничи с останалите работници, да
проявява отговорност и добросъвестност към изпълнението на професионалните си
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задачи, да се стреми да се самоусъвършенства и приема новите предизвикателства пред
собствената си активност. Личностните характеристики са основните предиктори на
професионалните нагласи и оценките за удовлетвореността от работата. В своята
съвкупност те пряко повлияват по-социалната личностна характеристика, каквато е
самоуважението. Предполагаме, че между тях има пряка връзка и взаимозависимост.
Изследвани лица
Проведено онлайн изследване с университетски преподаватели от държавни
университети в Република България включва общо 149 изследвани лица, от които 63
(42%) мъже и 86 (58%) жени. Процентно разпределението по длъжности е: 19% заемащи
позицията „професор“, 31 % позицията „асистент“ и 50 % позицията „доцент“.
Използваните психологични въпросници, адаптирани за българските условия, обхващат:
Пет факторен модел за изследване на личността (Big Fife Inventory); Скала за измерване
на самоуважението на Мoris Rosenberg; Скала за удовлетвореността от работата (Job
Satisfaction Survey-JSS) За анализиране на получените резултати е измерена вътрешната
съгласуваност на дименсиите, чрез алфа коефициента на Кронбах (Cronbach's Alpha).
Той има висока изразеност – общо за петфакторния модел на личността (α =0.876),
невротизъм(α =0.775), екстравертност (α =0.779), добросъвестност(α =0.743), откритост
към опита (α =0.912); сътрудничество(α =0.789), самоуважение (α =0.765), обща
удовлетвореност от работата (α =0.755), заплата (α =0.845), награждаване (α =0.752),
управление (α =0.801); обезщетение (α =0.776); развитие (α =0.699), работен процес
(α =0.777), сътрудници (α =0.802), вид на работата (α =0.721), комуникация (α =0.734).
Изхождаме от разбирането, че самоуважението, като психологичен конструкт, е
неразделна част от личността на университетския преподавател. Тя е едно от
необходимите условия за изпълнението на научно-изследователската и
преподавателската му дейност. Резултатите от дейността определят чувството за
удовлетвореност, което се повлиява от психологичните особености на личността.
Предполагаме, че личностните характеристики са основните предиктори са
удовлетвореността от работата, а тя от своя страна повлиява самоуважението като
личностен конструкт. Между трите променливи съществува пряка взаимна връзка.
Резултати от изследването
Получените резултати, от проведеното изследване, свидетелстват за наличие на
висока степен на изразеност на самоуважението при преподавателите, независимо от
принадлежността им към различни университети. Не се установява статистически
значима разлика по възраст, като стойностите при мъжете са малко по-високи. Това е
причината факторите университет и възраст да не са включени в анализа на резултатите
от изследването като променливи, тъй като разсейването им е голямо. Това се отнася и
за фактора заеманата длъжност, където обемът на извадката от „професори“ не влиза в
обхвата на измерване на статистическата значимост. Резултатите са групирани около
изследваните променливи и тяхната изразеност е сравнена единствено по пол.
Таблица 1. Резултати за връзката между самоуважението
и пола на преподавателите
Test Value = 0

Самоуважение
стойности
мъже

t
70.996

df
149

Sig. (2Mean
tailed)
Difference
0.000** 23.35333

62.101

149

0.000** 134.51333

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
22.7033

Upper
24.0033

131.967

137.0590
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58.217

жени

149

0.000** 134.68667

131.986

137.3878

**. Correlation is significant at the <0.01 level

Резултатите от приложения t-тест са свидетелство за значимост на високото
самоуважението с ниво на p <0,01 (t (149) = 70,996 и p = 0.000. При академичните
преподаватели то е свързано с наличие на висока субективна оценка за собствена
стойност и личностна значимост, както и възприемане на себе си като професионална и
личностна ценност. Високото самоуважение, което те демонстрират, е съществен
елемент от личностните им характеристики. Изследваните университетски
преподаватели осъзнават не само социалната значимост на ролята си на преподавател,
но и успешното и изпълнение и удовлетворение от себе си.
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Фигура 1. Ниво на самоуважение при университетските преподаватели
Удовлетвореността от работата стимулира професионалното самоуважение, както
и желанието и мотивацията за работа в избраната сфера на висшето образование.
Дескриптивната статистика между двете променливи показва завишени средни
стойности за самоуважението (М=23.353) и за удовлетвореността от работата (М=
132.027) със стандартна грешка, съответно за самоуважението (Sx = 0.329) и за
удовлетвореността от работата (Sx = 1.175). Общата удовлетвореност от работата е
висока (Таблица 2) при p <0,01 е t = 112,376 и p=0.000, като връзката между нея и
самоуважението има статистическа значимост ( от χ 2 критерий на Пирсън, Df=.902, p =
0.000).
Таблица 2. Резултати за връзката между удовлетвореността от работата и
самоуважението
Test Value = 0

Удовлетвореност от работата

Самоуважение Удовлетвореност
от работата

Mean
54,32

t
112.376

Df
149

Sig. (2tailed)
.000**

Mean
Difference
132.02667

Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Std.
Std.
Difference
Deviati
Error
on
Mean
Lower
Upper
16.55
1.35
-111.34
-106.00

t
-80.41

95% Confidence Interval of
the Difference

Lower
129.7051

df
149.00

Upper
134.3482

Sig. (2tailed)
0.00**
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Самоуважение -111.633
18.778
1.533 -114.663
Удовлетвореност
работата (мъже)
Самоуважение -112.260
20.156
1.646 -115.512
Удовлетвореност
работата (жени)
**. Correlation is significant at the <0.01 level

-108.604

-72.809

149.000

0.000**

-109.008

-68.213

149.000

0.000**

Високото самоуважение и удовлетвореността от работата (като цяло) правят
университетския преподавател по-продуктивен. Връзката между тях подпомага
изпълнението на основните професионални задължения. Самата удовлетвореност се
преживява, тя е емоционално обагрена, съдържа самооценъчен елемент, а като
съдържателно понятие, включва в себе си такива фактори като: заплащане,
награждаване, управление на работния процес, професионално израстване, колегиална
среда, вид на работата, комуникационна информираност. Удовлетвореността се
определя спрямо това „какво личността чувства към своята работа и различните нейни
аспекти ".(Spector, 1997:73)
Таблица 3. Дескриптивна статистика за самоуважението и удовлетвореността
от работата
Само
уваже
ние
Средна
стойност
Стандартна
грешка
Медиана
Мода
Стандартно
отклонение

Запла
та

Награ
ждава
не

Управ
ление

Обез
щете
ния

Напре
дък

Работен
процес

Сътруд
ници

Вид
на
рабо
тата

Комуни
кация

22,65

14,07

15,21

15,11

14,67

14,06

13,47

15,80

16,90

15,38

0,27
24,00
25,00

0,14
14,00
14,00

0,18
15,00
14,00

0,19
14,50
14,00

0,14
15,00
15,00

0,19
14,00
12,00

0,17
14,00
14,00

0,22
15,00
15,00

0,23
16,00
13,00

0,26
14,50
14,00

4,61

2,44

3,09

3,33

2,48

3,34

2,86

3,83

4,03

4,47

Получените резултати показват, че за университетските преподаватели по-голямо
удовлетворение носят естеството на работата, възможността за взаимодействие с други
хора (колеги и студенти), повишеното общуване и проява на комуникативна активност,
както и оценката на труда, чрез процес на награждаване. Те са най-релевантните фактори
от професионалната среда, които повлияват емоционалното преживяване за
професионална ефективност и стимулират формирането на високо самоуважение. Наймалко последното се влияе от работната заплата и протичането на работния процес.
Положителните стойности на корелационните коефициенти са доказателство, че
самоуважението расте, когато преподавателят е удовлетворен от това, което прави
(преподава и се ангажира с научни изследвания) и получава за това награди. Не само
ситуациите на работното място, но и организационните фактори, свързани с него,
допринасят за цялостното удовлетворение от професионалната активност.
Таблица 4. Стойности на корелационните коефициенти за награждаването, вида
на работата и самоуважението
Самоуважение
Награждаване
Вид на работата

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation

Самоуважение Награждаване Вид на работата
1
(,158)**
(,590)**
,006
,000
(,158)**
1
,322**
,006
,000
**
**
(,590)
,322
1
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Sig. (2-tailed)
,000
N
149
**. Correlation is significant at the <0.01 level (2-tailed)

,000
149

149

Проведеното изследване показва, че удовлетвореността от работата не се влияе от
пола на изследваните лица.(Таблица 5) Близки, по статистически стойности, са връзките
между самоуважението и общата удовлетвореност от труда при мъжете и жените. На
ниво p <0.01, резултатите от процедура t-тест за мъжете – университетски преподаватели
е t = - 0.72.809, p = 0.000, а при жените (t (149) = - 0.68.213, p = 0.000) Не полът, а
социалната роля и оценката за нейното изпълнение (персонална и организационна)
повлияват високото самоуважение на университетския преподавател.
Таблица 5. Резултати за удовлетвореността от работата по пол
Test Value = 0
95% Confidence Interval of the
Mean
Difference
Удовлетвореност
Sig. (2
Differe
от работата
t
df
tailed)
nce
Lower
Upper
мъже
104.413
149
.000**
134.51
131.9677
137.0590
333
жени
98.531
149
.000**
134.68
131.9856
137.3878
667
**. Correlation is significant at the <0.01 level

Основният фактор, който повлиява преживяванията и активността на всеки човек
са личностните му характеристики. За университетските преподаватели те са с висока
значимост, подпомагат изпълнението на професионалната му дейност и възможността за
оценка на нейната ефективност, както и преживяването на собствената значимост. В
проведеното изследване за измерени основни характеристики, обособени като “великата
петорка” и включващи интроверсия-екстроверсия, сътрудничество, добросъвестност,
невротизъм и откритост към опита. (Costa, McCrae, 1992).
Таблица 6. Дескриптивна статистика за характеристиките на личността,
самоуважението и удовлетворенoстта от работата по пол
Екстров
ертност

Сътрудн
ичество

Добросъ
вестност

Невроти
зъм

Открит
ост
към
опита

Средна стойност
Стандартна
грешка

24,194

28,985

27,896

23,075

29,851

23,940

131,687

0,448

0,723

0,563

0,414

0,481

0,395

1,686

Медиана

24,000

28,000

28,000

23,000

30,000

25,000

128,000

Мода
Стандартно
отклонение

2.,000

26,000

29,000

21,000

28,000

25,000

130,000

3,665

5,920

4,609

3,390

3,936

3,233

13,803

Общо мъже

63

63

63

63

63

63

63

Средна стойност
Стандартна
грешка

24,735

29,458

28,735

22,627

31,530

22,880

132,301

0,379

0,698

0,565

0,388

0,682

0,498

1,638

Медиана

24,000

27,000

27,000

23,000

30,000

24,000

128,000

Пол мъже, жени

Самоува
жение

Удовлетворение
от
работата
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Мода
Стандартно
отклонение

24,000

25,000

26,000

23,000

27,000

25,000

128,000

3,450

6,356

5,149

3,533

6,212

4,535

14,923

Общо жени

86

86

86

86

86

86

86

Личността на университетския преподавател се отличава с изразена откритост към
новото, способност за сътрудничество и добросъвестно отношение към изпълнението на
задълженията си. Последната характеристика е по-изразена при жените университетски
преподаватели. Статистическата процедура на обработка на данните с помощта на
еднофакторен анализ свидетелства за наличие на статистически значима връзка между
индивидуалните характеристики и удовлетвореността от работата. Има налична
положителна връзка при p < 0,01 между: екстраверсия и обща удовлетвореност от
работата (F (62,237) = 3,920, p = 0.000), сътрудничество и удовлетвореност от работата
(F (62,237) = 5,617, p =0.000) и съвестност и удовлетвореност от работата (F (62,237) =
3,920, p = 0.000). В същото време статистически значима, но отрицателна връзка при p
<0,05 между: невротизъм и удовлетвореност от работата (F (62,237) = 1,418, p = 0.034).
Основните компоненти на удовлетвореността от работата се свързват с отвореността на
университетските преподаватели към търсене на нови знания и опит, умението им за
сътрудничество и съвестно отношение към професионалните задължения. Негативните
преживявания повлияват усещането за неудовлетвореност (χ2 (1364 n = 149) = 142,001, p
= - 0.130 ).
Дискусия
Проведеното изследване, с университетски преподаватели, има за цел да потърси
връзка между личностните им характеристики, удовлетвореността им от работата и
нивото им на самоуважение. Доказа се, че половата принадлежност на преподавателите
не е значим предиктор за изследваните променливи. И мъжете и жените университетски
преподаватели показват високи нива на самоуважение, сходни съдържателни критерии
за оценка на удовлетвореността от работата и личностни характеристики, подпомагащи
това. Тези резултати се различават от други изследвания, според които различните
полови роли в обществото, работата в балансирана по пол или хомогенна група, каквато
е университетската среда, определя и различни нива на самоуважение и
удовлетвореност. (Signage, Short, 2006) Други автори, обаче, не откриват подобна връзка
(Dormann, Buchholz, 2001) и резултатите от настоящото изследване се присъединяват
към тях.
Първото задълбочено проучване на самоуважението в извадка от над 1000
професори и асистенти, в частни и публични университети, реализирано от Розенберг
през 1965 година доказва, че ниското самоуважение влияе негативно върху
удовлетвореността от работата. Наличие на
връзка между високото ниво на
самоуважение и успеха в работата доказват U. Orth, R.W. Robins и K.F. Widaman, (2012).
Резултатите от настоящото изследване с университетски преподаватели, потвърждават
втората концепция. Доказва се наличието на взаимовръзка между високото
самоуважение на академичния преподавател и естеството и вида на работата, както и
възможността за оценяване чрез награждаване и сътрудничество с други хора като
фактори за удовлетвореността.
Връзката между личностните черти и самоуважението и тяхното влияние върху
удовлетвореността от работата успешно доказват T. A. Judge,, J. E. Bono, и Е.А. Locke
(2000). Те определят невротизма като важен предиктор за удовлетвореността от работата
и самоуважението. Това доказват и резултатите от проведеното изследване. Освен
ниският невротизъм за високото самоуважение влияние оказват отвореността към

293

новости в професията, отговорното отношение към нея и процесът на сътрудничество с
други хора. Потвърждава се предположението, че преподавателите с високо ниво на
самоуважение са по-продуктивни и ефективни при изпълнение на професионалните си
задължения, защото към последните се отнасят с висока отговорност и постигнатите
резултати повишават удовлетвореността от работата и оценката за личностна значимост.
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ВЛИЯНИЕ НА БАЗИСНИ СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ФАКТОРИ
ВЪРХУ НАБИРАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ В ДЪРЖАВНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
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INFLUENCE OF BASIC SOCIAL-DEMOGRAPHIC FACTORS ON
RECRUITING OF PERSONAL IN STATE ORGANIZATIONS
Prof. Dr. Kalin Gaidarov, Ph.D., New Bulgarian University
Krassimir Lalev
Резюме: Системната демонстрация на актове на девиантно поведение променя социалния
контекст в определени социални пространства, а при някои условия - и в обществото като цяло.
Така може да се получи критично натрупване, което да разруши социалната тъкан. Това състояние
редуцира в значителна степен възможностите да се набира персонал с очевиден потенциал. При
такива условия трябва да се промени моделът за набиране и подбор на персонал, за да може
организаците да функционират ефективно.
Ключови думи: набиране на персонал, фактори
Abstract: The systematic demonstration of acts of deviant behavior changes the social context in
certain social spaces and, in some conditions, in the society as a whole. This can result in critical buildup
that will break social fabric. This situation greatly reduces the ability to recruit staff with obvious potential.
In such circumstances, the recruitment and selection model needs to be changed in order for the
organizations to function effectively.
Keywords: recruitment and selection, factors

Теория
Все още няма единно определение за девиантно поведение, нито пък е изготвена
системна типология на този феномен. Това обаче не пречи на редица изследователи да
се занимават задълбочено с изучаването на това социално-психологическо явление и да
предлагат работни дефиниции. Ето едно достатъчно разгърнато определение:
„Девиантното поведение представлява системно поведение, демонстрирано от дадена
личност, което се отклонява от значимите социални норми, не е съвместимо с
общоприетите социални ценности, правила, стереотипи, очаквания и е очевидно вредно
за обществото и самата личност, пречи на междуличностното общуване и е съпроводено
със социална дезадаптивност” (Змановская, 2004, с.12).
В света първите публикации в областта на девиантното поведение, без все още да
е разграничено от сродни научни категории, са от 60-70-те години (Miller, Hampe, Barrett
& Noble, 1971) на 20-ти век. В тези първи изследвания обаче няма яснота относно кръга
на феномените, които могат да бъдат отнесени към понятийното поле на девиантното
поведение. Поради тази причина в неговия обем попадат доста широк спектър от
поведенчески отклонения, като се започне от агресията и се стигне до говорни
нарушения (Miller, Hampe, Barrett & Noble, 1971).
Изследванията в тази област в България датират от средата на 90-те години (вж.
Гърбачева, 1996; Гайдаров, 2002). Макар и с по-късен старт, и тук първите публикации
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са с разширено референтно пространство, като с течение на времето започват да се
намират точните вектори на девиантното поведение.
В последните 20 г. настъпи постепенно консолидиране на възгледите за предмета
на психология на девиантното поведение, което е свързано и с развитието на близки
научни области, каквито са клиничната психология и социалната психология. При това
положение вторичните функционални дефицити от екзогенен характер, които така или
иначе повлияват поведението, като го правят на моменти асоциално или дори
антисоциално, се включват в референтното поле на девиантото поведение (Гайдаров,
2002).
Основните форми на поведение, които се изследват в рамките на тематичната
област, са следните: алкохолизъм, наркомания, тютюнопушене, вандализъм, суицид,
рисково сексуално поведение, интернет-адикция, хазарт, проституция, скитничество и
просия, корпоративни девиации, вредни хранителни режими, бягство от училище,
бягство от дома, отказ от изпълнение на социални задължения и др. (Delibalt, Degtyaryov,
Dozortseva, Chirkina, Dvoryanchikov, Pimonov, Malkin, 2017; Гайдаров, 2002). В последните
години се обръща внимание на поведения, които затрудняват социалното
възпроизводство, като напр. отказът от раждане и отглеждане на деца или отказът от
посещаване на училище, независимо от причините за това.
Системната демонстрация на актове на девиантно поведение променя социалния
контекст и при определени условия може да се получи критично натрупване, което да
разруши социалната тъкан и да взриви устоите на обществото (Mushtaq & Kausar, 2018).
Точно тогава трябва да се коригират асоциалните поведенчески нагласи, за да може
индиидът да изпълни основните си социални задължения. Изучаването на динамиката на
социалната девиация дава възможност анализите да се базират върху емпирични
изследвания, като по този начин ще се проследят устойчивите тенденции, а на тяхна
основа могат се направят основателни прогнози.
Метод
За да можем да верифицираме емпирично нашите идеи, направихме емпирично
изследване, като се спряхме на два основни метода – мета-анализ и контент-анализ.
Метаанализът предполага достъп до сериозен обем на информация, поради което
електронните база данни са предпочитани (Crombie & Huw, 2009). Един съществен
момент в метаанализа е т.нар. сензитивен анализ (Crombie & Huw, 2009), който е насочен
към интегриране на изучаваните данни така, че да се регистрират основните тенденции
в изучавания предмет сред анализираните публикации. Друг важен момент при метаанализа е неговата хетерогенност (Crombie & Huw, 2009). Това е степента, в която в
извадката на публикациите попадат комбинируеми изследвания, което означава
едновременно те да са взаимно независими, а от друга страна – да са консистнетни.
Като взехме предвид тези основни методически насоки, приложихме следния
модел. За нуждите на метаанализа се насочихме към електронни база данни. Бяха
използвани електронните бази на официалната държавна организация за статистика в
България – Националният статистически институт (НСИ), както и на службата за
ститистика на Европейския съюз - Евростат. Принципът на подбора на данните и
анализите, които да бъдат включени в мета-анализа, беше чрез ключовите категории
„население”, „миграция”, „демография”, „образование”.
Контент-анализът беше направен чрез извличане на таблици и фигури, които
показват избраните информационни категории. Използван беше индуктивен вариант на
контент-анализ (Elo, Kinga, 2008), чиято цел е да се направи задълбочено описание на
изучавания феномен, като в резултат се извеждат водещите тенденции. Приема се, че
семантичният анализ е допълнение към контент-анализа (Smelser & Baltes, eds., 2001).
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Също така тези автори се позовават на една идея на Shapiro, който говори за
инструментален и репрезантитивен контент-анализ. В случая е приложен
репрезентативен анализ, който е насочен към оптимално представяне на статистическите
данни, касаещи разглежданите категории.
Анализ на емпиричните данни
В настоящото изследване са включени данни, които имат репрезентативен и
интегративен характер, така че да се получи достатъчно добра картина за изучаваните
феномени.
Една негативна демографска тенденция, която засяга българското общество в
перспектива, е застаряването на населението. По данни на Националния статистически
институт в края на 2018 г. българските граждани на 60 и повече навършени години са 1
946 806, или 27.8% от населението на страната. В сравнение с 2012 г. делът на
населението в тази възрастова група нараства с 0,5%. Младите хора на възраст между 10
и 29 години са 1 358 074 през 2018 г., което е 18,6% от населението на страната, като
броят им е намалял с 229 903 души спрямо 2012 г. или с 3,2% (http://www.nsi.bg).
Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от
40.4 години през 2001 г. нараства на 41.2 години през 2005 г., 41,9 през 2010 г. и достига
43.8 години в края на 2018 година (http://www.nsi.bg).
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез
коефициента на демографско заместване (http://www.nsi.bg)., който показва съотношението
между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите
от трудоспособна възраст (60 - 64 години).
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Фигура 1. Брой на лица във и извън трудоспособна
възраст в Република България (в млн.)
изт.: http://www.nsi.bg. 23.07.2019 г.

На фиг.1 се забелязва се, че броят на лицата в нетрудоспособна възраст се запазва
през годините с минимални изменения, докато броят на лицата в трудоспособна възраст
постоянно намалява, като от 2009 г. до 2018 г. се „стопява” с над 550 хил. души. Тази
тенденция автоматично изиграва ролята си и за промяна в коефициента на демографско
заместване. По данни на Националния статистически институт (НСИ) през 2010 г. той е
73,6%, достига ниво до 61,5% през 2013 г., след което следва леко повишаване, до 64,2%
през 2017 г. (http://www.nsi.bg).
Увеличаването на дълголетието на населението в Европа, което се наблюдава от
няколко десетилетия поради нарастването на средната продължителност на живота,
често се нарича „стареене на върха“ на пирамидата на населението. От друга страна,
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постоянно ниските нива на раждаемостта в продължение на много години са допринесли
за застаряването на населението, като по-малкият брой раждания води до намаляване на
дела на младите хора в общото население. Този процес е известен като „стареене на
дъното“ на пирамидата на населението (https://ec.europa.eu/eurostat).
На фиг.2 е показано съотношението между средната стойност на коефициента на
раждаемост и средните стойности на коефициенти на смъртност и външна миграция в
България. Очевидно е, че ситуацията е твърде сложна и проблемна. Делът на загубите на
население е повече от два пъти по-голям от дела на нарастване.
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Прогнозните изчисления на НСИ при хипотеза за конвергентност (хипотезата за
конвергентност се определя като реалистична и е съобразена с нормативните изисквания на
Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните-членки),
показват, че към 2030 г. населението на страната ни ще е намаляло с около 473 хил. души,
а през 2040 с приблизително 865 хил. Разбира се, че има допустим процент на
статистическа грешка при изчисленията, но дори и да бъде отчетен, се оказва, че
тенденцията е дълбоко негативна.
Друг голям проблем на българското общество е образованието на децата, юношите
и младежите. Ако вземем шестгодишен статистически период, за да можем да проследим
процесите в тази област, ще забележим, че съществува обратна пропорционалност между
броя на приети и броя на напуснали ученици. С намаляване броя на приетите ученици се
увеличава броя на напусналите училище. Тази тенденция показва устойчивост и
постепенно повишаване на нивата на негативно несъответствие. (http://www.nsi.bg). В
табл. 1 се вижда, че броят на приетите ученици през учебната 2012/13 година е 751 393
хил., а броят на напусналите училище е 17 571 хил., което означава, че делът на
напусналите е 2,34% от приетите. За учебната 2017/18 година стойностите са 730 576
хил. приети ученици, а напусналите училище са 21 805 хил. или 2,88%. След девети клас
втората най-разпространена причина за напускане на училище вече е „нежелание за
продължаване на обучението”, което показва личностна деградация и загуба на
социалния и личностен смисъл на образованието, като източик на индивидуална
перспектива.
Таблица 1. Съотношение между брой учащи се и брой
напуснали училище (независимо от причините)
Учебна
година

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18
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Учащи
Напуснали

училище
Съотнош
ение в %

751 393
хил.
17 571
хил.
2,34%

751 001
хил.
17 794
хил.
2, 37%

749 094
хил.
21 146
хил.
2,82%

741 235
хил.
21 170
хил.
2,86%

740 362
хил.
20 092
хил.
2,71%

730 576
хил.
21 805
хил.
2,88%

изт.: http://www.nsi.bg. 28.10.2019 г.

По данни на Националния статистически институт „през учебната 2018/2019
година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и
„магистър“ в университетите и специализираните висши училища се обучават 214.8 хил.
души, като спрямо предходната година техният брой намалява с 6.4 хил., или с 2.9%. (вж.
фиг. 3).
300
280
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240
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200
180
160
140
120
100

257,1

248,3

232,8

221,3

214,8
Учебна година

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Фигура 3. Обучаващи се в университетите за придобиване
на ОКС „бакалавър“ и „магистър“(в хил.)
изт.: http://www.nsi.bg. 28.10.2019 г.

Това не е само фактическо намаляване на броя на студентите в България за
описания период (което е безспорен факт), а една устойчива тенденция все по-малко
млади хора да избират висшето образование като формула за личностно развитие и
духовно обогатяване.
Изводи
1. Съществуват устойчиви негативни тенденции в социално-демографското
развитие на населението в България, като особено значими са:
а) намаляване на населението, поради ниската раждаемост и външната миграция
б) намаляване на относителния дял на населението в трудоспособна възраст,
поради застаряването на популацията
в) увеличаване на броя на напусналите училище, поради нежелание да се учи и
неразбиране значението на знанията и уменията като основен инструмент за социална
реализация
г) намаляване на броя на студентите във висшите училища, поради съкращаване на
популацията и намаляване на интереса към висшето образование сред част от младите
хора
2. При това състояние на нещата настъпва очевидно стесняване на количеството и
качеството на потенциалните кандидати за постъпване на държавна служба.
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3. Посочените две негативни социално-демографски тенденции изискват
адаптиране на системите за набиране и подбор на персонал за държавните организации,
така че да може да се извлече наличният потенциал
4. Всичко това изисква и промяна в моделите за начално и продължаващо
професионално обучение в държавните организации с оглед да се оптимизира
професионалното представяне на служителите и да се подпомогне тяхното
професионално развитие.
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ВЛИЯНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЪРХУ
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕ В РАННА ЮНОШЕСКА
ВЪЗРАСТ
д-р Сезгин Мюмюн Бекир,
Институт за изследване на населението и човека - БАН
INFLUENCE OF INDIVIDUAL CHARACTERISTICS ON
PROFESSIONAL ORIENTATION IN EARLY ADOLESCENCE
Sezgin Myumyun Bekir, PhD,
Institute for Population and Human Studies - BAS
Резюме: Юношеството е периода, през който започва планирането на професионалното
развитие на личността. Именно тогава младите хора вземат първите си образователни и кариерни
решения, свързани с придобиването на определена професия. Настоящият доклад проследява
влиянието на различни индивидуални характеристики върху професионалното ориентиране на
ученици в ранна юношеска възраст. Направен е кратък обзор на три теоретични концепции ( на Д.
Сюпър, Р. Лент и съавтори, и Л. Готфредсън) за кариерно развитие в ранна юношеска възраст.
Представени са личностните черти, пола, родителското влияние и социално-икономическият статус
като фактори влияещи върху професионално ориентиране в юношеска възраст.
Ключови думи: Личност, юношество, професионално ориентиране
Abstract: Adolescence is the period when planning for a person's professional development begins.
In that time young people are taking their first educational and career decisions related to the acquisition
of a particular profession. The present article introduce the impact of different individual characteristics
on the professional orientation of young adolescents. A brief overview of three theoretical concepts (by D.
Super, R. Lent et al., and L. Gottfredson) for early adolescent career development is given. Personality
traits, gender, parental influence, and socioeconomic status are presented as factors influencing career
guidance in adolescence..
Keywords: Personality, Adolescence, Professional orientation

Увод
Юношеството може да се приеме за един от най-сложния и динамичен период в
живота на човека. Това е възрастта между детството и зрелостта, през която психиката
претърпява значителни промени, свързани с подготовка за самостоятелност и реално
участие в живота (Божинова, Таир, 2011; Levin, 2015). По време на пубертета младия
човек се изправя пред редица предизвикателства, бурна промяна в организма, половото
съзряване и свързаните с него нови социални роли. Юношата е изправен пред важни
избори, които определят бъдещият път в живота му. Той търси своята идентичност, найчесто в заобикалящато го среда, стреми се към автентичност и често се противопоставя
на света и възрастните. В началото на юношеската възраст Аз-образът често се определя
от външни стимули, свързани с идентификацията с родителите и значимите други,
подражанието, изграждане на взаимоотношения с връстници и др. (СилгиджиянГеоргиева, 1998; Карагьозов, 1993). Това са само част от процесите, които определят
сложното състояние на личността в тази ранна възраст.
Едно от най-важните решения, които човек взема в живота си е изборът на
професия. Кариерното ориентиране при ученици в средна училищна възраст е
фокусирано върху изследване на професиите с цел търсене на съответствие между
изискванията на професията и индивидуалните особености на ученика. Предполага се,
че преживяванията в семейството и учебните занимания формират определени интереси,
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фантазии, способности за развитие на представата за един бъдещ Аз в професионален и
личен план (Hartung at al., 2008). През етапа на ранното юношество (13 – 15 години)
започва и формирането на определени нагласи, вярвания и компетентности, които са
важни за начина, по който в по-късна възраст младите хора избират и изграждат своята
професионална кариера (Savickas, 2002).
Теории за кариерно развитие през ранното юношество
Кариерният избор и взимането на решения през детството и ранното юношество
отдавна се част от интересите на изследователите в областта на психологията на
развитието и организационната психология. Кариерните теоретици обаче са имали
ограничен интерес към развитието на професионалното ориентиране в ранна юношеска
възраст (Hartung at al., 2008). Първите твърдения за детското професионално развитие,
като част от развитието на личността, са изведени в началото на 50-те години на миналия
век (Hartung at al., 2008). Постепенно изследователите започват да обръщат внимание и
на динамиката на отношенията родител-дете при осъществяване на професионалния
избор. Използвайки различни, но взаимосвързани гледни точки за детството, редица
учени се опитват да разберат структурата, функцията и процеса на кариерен избор в
детството и професионалното развитие през целия живот на човека (Gottfredson, 2002;
Lent at al., 1994, Super, 1990). Изследователите отбелязват, че сложността на все побурния кариерен контекст значително влияе върху нагласите към кариерното развитие и
на афективните преживявания, свързани с трудовия живот (Kidd 2008, Илиева, 1998).
Накратко може да се обобщи, че професионалното ориентиране в ранна юношеска
възраст има за цел да потърси пресечната точка на базисни характеристики на личността
(нагласи, ценности, интереси, житейски цели) с различните кариерни възможности. Във
връзка с изложеното до тук ще представим три различни теоретични концепции, които
обясняват многопластовостта и адаптивността на кариерния избор, започващ развитието
си още през ранното детство.
Девет дименсиален модел за детското кариерно развитие
През 90-те години на ХХ век Доналд Сюпър надгражда теорията си за развитието
през целия живот (известна като „Дъгата на жизнената кариера“) и я допълва с
теоретичен модел за развитие на кариерата в детска възраст (цит. по Hartung at al., 2008).
Моделът се състои от девет дименсии, за които авторът смята, че допринасят за
кариерното ориентиране и вземането на решения в ранна възраст. Тези дименсии
включват следното:
1.
Любопитство: потребност, водеща до любознателно поведение;
2.
Изследване: дейности, като търсене или проучване, които извличат
информация за себе си или за средата в опит да се задоволи потребноста от любопитство;
3.
Информация: осъзнаване на важността или използването на информация
за професиите, както и придобиване на такава;
4.
Основни фигури: ролеви модели за подражание, изиграли значима роля в
живота на индивида;
5.
Интереси: осъзнаване на това, което ни харесва или не ни харесва;
6.
Локус на контрол: степента, в която човек се чувства, че има контрол над
своето настояще и бъдеще;
7.
Времева перспектива: осъзнаване на това как миналото, настоящето и
бъдещето могат да бъдат използвани за планиране на бъдещи събития;
8.
Аз-концепция: измерения на Аз-а в някаква роля, ситуация или позиция,
изпълняваща някакъв набор от функции или в някаква мрежа от взаимоотношения;
9.
Планиране: осъзнаване на важността на планирането.
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Въпреки концепцията на Сюпър (1990) за развитие на кариерното ориентиране в
детска възраст, все още няма адекватно емпирично проучване на изложените теоретични
концепции (Schultheiss, 2005).
Социално-когнитивната перспектива за развитие на кариерата
Социално-когнитивната теория за кариерата подчертава ролята на обучението в
развитието на интереси към различни професии в ранна юношеска възраст (Lent at al.,
1994). Изхождайки основно от теорията за ученето на Крумболц и теорията за
социалното учене на Бандура, този подход се основава на предположението, че
социалните и когнитивни фактори играят важна роля в процеса на кариерно развитие.
Подчертава се значението на средата при осъществяване на различни дейности от децата,
които имат отношение към трудовото поведение. Приема се, че чрез множество
повторения, моделиране и обратна връзка от значимите други, децата постепенно ще
развиват умения, изградят лични стандарти и способности да оценят резултатите от
своите усилия. (Hartung at al., 2008).
Теория на формирането и компромиса (Theory of Circumscription and Compromise)
Социологическата перспектива за кариерното развитие очертава процеса на
професионалното ориентиране в ранна възраст. Според Линда Готфредсън формирането
на професионалните стремежи е „процес на сравняване на собствената представа за
професиите с характеристиките на професиите и оценка на съвпаденията между тях“
(Gottfredson, 2002:93). Подчертава се, че децата стесняват своите възможности за
изследователско поведение и кариерни възможности чрез възприемани вътрешни и
външни бариери и културни очаквания. Тези бариери са свързани със полово-ролевите
стереотипи и възприетата социалната ценност на професиите (Gottfredson, 2002).
Авторът описва четири етапа на формиране, при който децата прогресивно премахват
неприемливи кариерни алтернативи, като например тези, които не са в съответствие с
възприетите полови роля и социален статус.
Първият етап (до 3–5 годишна възраст) включва ориентиране по размера и силата.
Децата разпознават професиите като роли за възрастни и престават да отчитат, че биха
искали да бъдат животни (напр. зайчета), фантастични герои (принцеси) или
неодушевени предмети (скали), когато пораснат (Gottfredson, 2002:96). Постижението на
този етап е да осъзнаят света на възрастните, както и че работата и професиите са част
от него. През вторият етап (от 6 до 8 годишна възраст) се осъществява ориентиране по
полови роли. Този етап се отнася до осведомеността на децата за половите роли и
запознаване с професии, които са стереотипно подходящи за техния пол. Третият етап
(от 9 до 13 годишна възраст) включва ориентиране към социалната ценност. На този етап
децата започват да класират професиите по престижност. През четвъртия етап (от 14
години нагоре) се наблюдава ориентиране към собствения Аз. През този етап юношата
идентифицира коя от възможните кариерни алтернативи е най-предпочитана и найдостъпна за него, отчитайки собствените интереси, ценности, нагласи и потребности.
Компромиса се описва от Готфредсън като процес, при който подрастващите
отстъпват от най-предпочитаните кариерни възможности. Те избират по-малко
предпочитани алтернативи, които обаче се възприемат като по-достъпни. Младите хора
често са готови да приемат достатъчно добра алтернатива, вместо да проучват в
дълбочина своите ценности, интереси и способности, свързани с определена професия.
Изведени са четири принципа, чрез които се осъществява процесът на компромиса
при професионалното ориентиране в ранна юношеска възраст. Всички те акцентират
върху това, че „хората отдават по-голямото значение и защитават видимия си социален
Аз-образ“ (Gottfredson, 2002:103). Тези принципи представляват процес, който се следва
от подрастващите при осъществяване на компромиса и включват следното:
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1.
Развиване на условни приоритети – свързано е с определяне на
относителното значение на полово-ролевите стереотипи, престижа на професията и вида
на желаната професионална дейност.
2.
Избор на "доброто" – отнася се до определяне и приемане на добрия избор,
а не търсене на най-добрият възможен избор.
3.
Избягване на „недостатъчно доброто“ – ако юношата е недоволен от
наличните възможности за професионален избор в рамките на своето социално
пространство, той или тя ще избягва да се ангажира с която и да е алтернатива, ако е
възможно.
4.
Приспособяване към направения компромис – младите хора са склонни да
се приспособяват най-много към компромиси в областта на професионалното си
развитие, по-малко към компромиси, свързани с престижа на професията и най-малко
към компромиси, свързани с полово-ролевите стереотипи в професията.
Най-общо професионалното ориентиране може да се опише като търсене на
съответствие между собствените желания и стремежи с характеристиките на
съществуващите професии. Това е много взискателен когнитивен процес, свързан с
възприемане и разбиране на себе си и собствените качества, професиите, и мястото на
двете в социалния свят (Gottfredson, 2002). Още от ранна възраст децата изграждат образ
за себе си и за околния свят. Започват да правят изводи кои видове работа са подходящи
или неподходящи за тях. Може да се приеме, че именно тези ранни заключения,
съвместно с някои индивидуални характеристики, могат да имат трайни последици и да
влияят на избора на професия в юношеска възраст.
Влияние на индивидуалните характеристики върху професионалното
ориентиране
Проучванията в областта на професионалното ориентиране показват наличието на
значима връзка между личностните характеристики, кариерната зрялост, мотивацията за
обучение, мотивация за постижение, икономическия статус и влиянието на родителските
фигури върху индивидуалното кариерно развитие ( Bekir, Tair, 2019; Карабельова, 2015;
Цветкова, 2008; Savickas, 2002; Cinamon, 2001). Изследвания в областта на психология
на развитието представят, че в периода на юношеството една от основните
психосоциални задачи е подготовката за бъдещата професионална роля (Arnett, 2000),
изборът на специалност и бъдещата професионална реализация (Папазова, 2016). Ще
представим накратко влиянието на индивидуалните характеристики пол, социалноикономически статус, влияние на родителите и личностните черти
върху
професионалното ориентиране в ранна юношеска възраст, без да имаме претенции за
изчерпателност.
Поведението на младите хора и способността им да се адаптират към промените в
средата до голяма степен се повлияват от личностните им характеристики и половоролевите модели (Нешев, 2013). Установено е, че момичетата в ранна юношеска възраст,
за разлика от момчета, изглежда се стремят към по-ограничен кръг от професии и помалко участват в проучване на кариерните възможности (Watson at al., 2005). Причините
за тези различия не са ясни, но е възможно полово-ролевите стереотипи в процеса на
социализация да подсилват различията в социално-структурни характеристики, свързани
с професионалното ориентиране. Резултатите от различни изследвания показват, че
момичетата възприемат по-широко и са по-отворени към различните кариерни
възможности, докато момчета имат по-стереотипни възприятия за професиите (Hartung
et al., 2005; Mendez at al.,, 2002). Установява се, че момичетата много по-лесно могат да
приемат професии, доминирани от мъже или жени, както и т.нар. „балансирани“
професии (като гримьор, лекар, социален работник, учител, ветеринарен лекар и т.н.).
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Докато при момчетата по-скоро се наблюдава приемане най-вече на професии,
доминирани от мъже, или с по-висок престиж (например спортист, изследовател, моряк,
учен, лекар, инженер, механик, лесовъд и т.н. ). Редица изследвания показват, че
съществуват различия между половете в нагласите за това кои професионални роли са
подходящи за момичета и момчета (Liben et al., 2001; Wigfield et al., 2001; Sandberg et al.,
1991; Gregg at al., 1980). Според резултатите от тях момчетата се стремят към пофизически активни, конкретни, технологични и практически професии, докато
момичетата се стремят към професии, базирани на взаимоотношения, образование и
социални услуги, артистични дейности и работа с данни (Watson et al., 2005; Helwig,
1998).
Една от характеристиките, която се приема като фактор при професионалното
ориентиране е социално-икономическият статус. Учениците от средна училищна възраст
имат способността да възприемат и разбират различията в материалното състояние на
семействата си (Hartung at al., 2005). Изследванията през последните години показват, че
социално-икономическия статус има положителна връзка с професионалните стремежи
и кариерните очаквания в ранна юношеска възраст (Watson at al., 2005; Weinger, 2000;
Cook et al., 1996). Установено е, че децата от семейства с по-нисък социалноикономическия статус имат по-консервативни нагласи и изразени полово-ролевите
стереотипи към различните професии (Hageman & Gladding, 1983, цит. по. Hartung at al.,
2005). Направените проучвания в тази посока дават основания да се предположи, че
вероятно информираността на децата за различните професии влияе върху тяхното
разбиране за кариерно развитие. Това от своя страна води до взимане на решение за
професионален избор, който да съответства на техния възприет социално-икономически
статус или да е свързан със стремеж към реализиране на престижна кариера (Hartung at
al., 2005; Watson at al., 2005). Установено е също така, че децата, които живеят в
семейства с ниски доходи, възприемат наличие на по-малко кариерни възможности за
себе си, отколкото другите деца (Weinger, 2000). Някои автори обаче установяват, че
социално-икономическият статус няма пряко влияние върху професионалните стремежи
на децата (Bandura at al., 2001). Те предполагат, че по-скоро родителските вярвания и
родителските стремежи посредничат за това влияние.
Семейството е значим фактор в ранното детско развитие. Наличието на подкрепа и
насърчаване от страна на родителите повишава мотивацията на учениците, както и
чувството, че са приети и оценени (Gonzalez-De Hass at al., 2005). Установено е, че
родителските ценности и поведения са позитивно свързани с ориентацията към
автономия, развиване на компетентност, както и интернализация на ценностите при
юношите. Изследванията показват, че очакванията на родителите са значим предиктор
на потребността от постижения и стремежа към академечен успех при децата (Wilson,
2012; Jodl at al., 2001). Също така проучванията доказват, че родителите са подирективни и конкретни по отношение на избора на професия при момчетата, отколкото
при момичетата (Schulenberg et al., 1984). Някои изследвания установяват, че
образованието на родителите оказва влияние върху социализацията, самооценката и
академичния успех на децата (Lee at al., 2015). Променливите като ниво на образование
на родителите, отношение на родителите към процеса на обучение, характеристики на
семейната среда и социално-икономическо статус влияят върху професионалния избор
(Hartung et al., 2005). Родителите могат да насърчават децата си във възприемането на
различни стереотипни професионални модели, но могат и да формират нагласи, които да
сведат до минимум влиянието им върху бъдещото кариерно развитие. Най-общо може
да се каже, че влиянието на семейството върху професионалното развитие има две
измерения: осигуряване на възможности за развитие от една страна и от друга страна
взаимоотношенията родители-деца.
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През периода на ранното юношество семейните отношения се променят като
резултат от развитието на автономността, търсенето на идентичност и промяната в
поведението на младия човек. Това е периодът, когато се появяват и сравнително
стабилните черти на личността (Levin, 2015; McCrae et al.,2002). Сравнително малко са
изследванията за проследяване на връзката между избора на кариера и личностните
черти сред подрастващите в средна юношеска възраст (т.е. около 14 до 17 годишна
възраст) и почти няма изследвания, които могат да се отнесат към „ранното юношество“
(т.е. около 11 до 13 годишна възраст) (Howard, 2015; Lounsbury at al., 2005). Изследвания
в тази област установяват наличие на положителна връзка на личностните фактори
Съзнателност, Отвореност към нов опит и Доброжелателност с готовността за
професионално ориентиране при ученици от 7 клас (Lounsbury at al., 2005), както и на
себепознанието, интересите и способностите, наличието и търсенето на информация за
видовете професии и ролята на значимите други (Howard, 2015; Tracey, 2002). Проведени
изследвания в България показват, че четири фактора от пет факторния модел за
личността – Екстраверсия, Доброжелателност, Отвореност към нов опит и Съзнателност
- взаимодействат положително и с професионалните интереси в годините на възникваща
зрелост (Папазова, 2016).
Заключение
Tрадиционнo програмите за професионално ориентиране и кариерно развитие са
реализират в средна и късна юношеска възраст. Направеният кратък преглед на теориите
за кариерно развитие показва, че учениците в ранна юношеска възраст имат възприятие
и разбиране за света на работата. Те развиват своите интереси и ценности чрез
взаимодействие с членове на семейството, учители и връстници, което от своя страна
оказва влияние върху техните интереси и решения, свързани с професионалната им
реализация. Този аспект на опознаване на професиите върви паралелно с дейности за
опознаване на себе си – на своите силни страни, полови и социални роли, предпочитания
и потребности. Представеният теоретичен обзор, въпреки своя ограничен характер, може
да стане база за провеждане на нови изследвания за влиянието на индивидуалните
характеристики върху професионалното ориентиране в ранна юношеска възраст. В
резултат на тези изследвания, професионалното ориентиране в кариерното развитие би
могло да се насочи към извеждане на акценти за това какви качества на личността и
умения са необходими за дадената професия. Получените резултати ще обогатят
научното познание за влиянието на изследваните конструкти върху кариерния избор.
Също така могат да бъдат полезни при разработването на нови или подобряването на
настоящите практики за професионално и кариерно ориентиране в училище.
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Резюме: Статията представя методът 360-градусова обратна връзка в теоретичен и
практически план. Дискутирани са целите, ползите и процесът на осъществяване. Показан е
осъществен проект 360-градусова обратна връзка сред над 200 мениджъри в организация в България
като е използван компетентностен подход. Представен е процесът на създаване на компетенции и
въпросник, както и психометричните качества на скалите. Направени са различни анализи като се
подчертава необходимостта от добра комуникация, индивидуален доклад, обратна връзка и план за
подобрение, обучение и развитие.
Ключови думи: 360-градусова обратна връзка, мениджъри, развитие
Abstract: The article presents the method 360-degree feedback in theoretical and practical aspect.
Discussed are the goals, the benefits and the whole process. Introduced is a successfully implemented project
of 360-degree feedback by more than 200 managers in an organization in Bulgaria using the competencybased model. Described is the process of developing of key competencies and an questionnaire and also its
reliability. Provided are different analysis (reliability, descriptive, correlations) emphasizing the need of
good communication on individual level, individual reports, feedback and development plan.
Keywords: of 360-degree feedback, managers, development

Въведение
Методът 360-градусова обратна връзка се използва в съвременните организации за
оценка и развитие основно на мениджъри, но и на ключови специалисти. В Западна
Европа и САЩ е отдавна познат и препоръчван от организационните психолози и
специалистите човешки ресурси. Оказва се, че в много организации годишната оценка
на трудовото представяне не е достатъчна, за да се събере по-цялостна оценка за
работното поведение и постигането на целите на мениджърите. Методът 360-градусова
обратна връзка позволява да се събере информация и обратна връзка за проявените
ключови компетенции и поведения от няколко източника – пряк ръководител, колеги,
клиенти, пряко подчинени, самооценка и др. Това дава възможност да се разгледат
различни гледни точки и да се постигне по-цялостна картина на поведението в работата
на оценявания мениджър/служител, а също така да се провери къде има разминавания
например между самооценка и оценка на другите. Позволява също така да се вземе
предвид обратната връзка за силните страни и областите за подобрение. Важно е,
инициативата 360-градусова обратна връзка да се комуникира правилно и към оценявани
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служители и към даващи обратна връзка, да се гарантира анонимността на
индивидуалните оценки на подчинени и колеги и накрая да се съчетае с предоставяне на
резултатите на оценявания и разговор с оценявания, както и поставяне на бъдещи цели и
план за развитие и подобрение.
През последните години 360-градусовата обратна връзка е обект на интерес на
специалистите човешки ресурси, организационни психолози, както и научни публикации
(Armstrong, 2009, Kuzulu Kanaslan&Iyem, 2016) като се подчертава необходимостта от
периодична обратна връзка за всяко едно подобрение в индивидуалното представяне и
организационния успех (Найденова, Бриклер, 2016, Mandal, 2002, Rao,Chawla, 2008).
Този метод се счита за един от най-обективните източници за обратна връзка на
индивидуално равнище в организациите (Mason, Power, Parker-Swift, Baker, 2009,
Mohapatra, 2015), когато е съчетан и с оценките от трудовото представяне (performance
evaluations) и се оказва ефективен, когато е последван от диалог относно резултатите
между оценяван и пряк ръководител и консултиран от специалист човешки ресурси /
консултант. В някои случаи 360-градусовата обратна връзка се използва и за оценка на
достъпността и качеството на грижата при лекари и медицински персонал и се оценява
като полезен, както от тях, така и от пациентите, тъй като предоставя информация за ревалидация и ефективна оценка (Mason et al., 2009).
Давайки по-детайлна картина за представянето и поведението на мениджърите и
ключовите служители, когато е съчетано с адекватни мерки за подобрение и развитие,
360-градусовата обратна връзка допринася за кариерното развитие и да се постигне подобро индивидуално, екипно и организационно справяне.
Доброто имплементиране и успех на този метод зависят от две основни неща –
процесът и целта. Важно е да се знае от хората каква е целта (най-вече обратна
връзка/оцента и последващо обучение/развитие) и комуникация на стъпките на процеса,
като се гарантира максимално анонимността и обективността.
Изследователи като Александър поставят въпроса как случаи 360-градусовата
обратна връзка влияе на нагласите на служителите, ефективността и трудовото
изпълнение и резултати (Alexander, 2006). Според него е ключово участникът да разбере
обратната връзка и да предприеме конструктивни действия за промяна със съдействието
на организацията и създадените процеси в областта на управление на човешките ресурси
и развитие на хора.
Тук отново е важно как се комуникира процеса, ангажираността на прекия
мениджър и плана за бъдещето и развитието.
Според изследователи като Къртис още през 1996 година, инструментът помага да
се подобри мениджърския стил, комуникацията, екипната работа и да за по-доброто
разбиране на силните и слабите страни, както и да се разбере повече за
взаимоотношенията (Curtis, 1996). А според автори като Edwards (1996) методът
подобрява трудовото представяне на служителите, тъй като предоставя варианти за
кариерно развитие и провокира и увеличава мотивацията, предоставя повече
информация, както и знание за служителите, а също подпомага ученето в
организационен контекст (Edwards, 1996).
Емпирично изследване и пример за практическо приложение в България
Настоящата статия ще представи процесът на имплементиране на метода 360градусовата обратна връзка в организация в България сред 200 мениджъри. Както и част
от резултатите, които бяха получени и анализирани.
Основни характеристики на подхода, който беше осъществен:
• Необходимост да се получи професионална и обективна обратна
връзка за силните страни и областите за подобрение на ръководители

310

• Използване на Компетентностен подход - извличане на най-важните
компетенции, които да се оценят и по които да се даде обратна връзка
• Събиране на мнения от множество източници по компетенции – пряк
ръководител, колеги, подчинени служители, както и самооценка.
• Възможност за индивидуални срещи и обратна връзка
• Целенасочен план за развитие и повишаване на представянето
• Комуникация на 360-градусовата обратна връзка, която се оценява като
един от най-обективните инструменти за оценка на поведението в
организационен контекст
Проектът беше осъществен с помощта на разработен въпросник на база основните
компетенции, който беше анонимен и обработен от външна компания, за да се
гарантира конфиденциалността. Компетенциите бяха очертани въз основа важните за
компанията и длъжността качества и умения за мениджърите като – ориентация към
резултати, мотивация на хора, морал и доверие, управление на конфликти и други.
Беше спазено правилото да се използва анонимен въпросник, който се
попълваше онлайн с помощта на външна компания и се гарантираше анонимността на
попълванията. Разбира се, оценките и обратната връзка на прекия ръководител, който
е само един няма как да бъдат анонимни.
Важните за длъжностите компентенции са предварително извлечени от бизнес
средата в дискусия между специалисти човешки ресурси мениджмънта, имайки
предвид и цялостния компетентностен модел на интернационалната компания. За
създаването на онлайн въпросника и генерирането на отделните айтеми се направи
допитване. Окончателно въпросникът беше създаден съвместно с консултантската
компания, която проведе онлайн проучването.
Цялостната комуникация за проекта 360-градусова обратна връзка на
мениджъри се осъществи от специалистите Човешки ресурси и се акцентира на
полезността на метода в посока цялостна картина, подобрение, обучение и развитие.
Като крайна цел на проекта беше комуникирано отворения диалог между оценяван и
пряк ръководител и създаването на целенасочен план за осъвършенстване, обучение и
развитие.
В обратната връзка бяха включени пряк ръководител, подчинени, колеги и
самооценка. За да се гарантира анонимността на колегите и подчинените се изискваха
поне по 6 попълвания за всяка от групите даващи обратна връзка.
Областите и компетенции, върху които е концентриран проекта бяха следните:
 Ориентация към резултати
 Мотивиране на персонала
 Ориентация към клиента
 Морал и доверие
 Работа в екип
 Управление на конфликти
 Подтикване към промени и иновации
Като всяка от компетенциите се измерваше с няколко айтема, за да се гарантира
надеждността на скалата. Статистическите анализи бяха проведени с програмата SPSS
(Харалампиев, 2007, 2009, 2012). Също всеки анонимен онлайн въпросник за оценка и
обратна връзка на конкретен мениджър завършваше с два отворени въпроса, на които
респондентите могат да отговорят свободно и които гласят: „Кои са качествата, които
правят него/нея успешен/на?“, както и „Кои са областите, в които е добре той/тя
целенасочено да се подобрява?“. Тук ще бъдат дадени примери за някои от разработени
айтеми за всяка от извлечените компетенции:

Ориентация към резултати
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«Стреми се към постигане на високи резултати в работата»

Мотивиране на персонала
«Поставя предизвикателни цели, за да развива потенциала на служителите»

Ориентация към клиента
«Проучва нуждите на клиентите»

Морал и доверие
«Ползва се с доверието на колеги и подчинени»

Работа в екип
«Създава чувство на принадлежност към екипа»

Управление на конфликти
«Внимателно изслушва околните без да доминира в разговора»

Подтикване към промени и иновации
«Подкрепя проекти, насочени към подобряване на работата и нейната
ефективност».
Айтемите показват примери от всяка една от скалите, които описват важни за
компанията и мениджърите поведения, за които се очаква обратна връзка от колеги,
подчинени, пряк ръководител, както и самооценка.
Инструментът дава възможност да се очертаят силните компетенции на всеки
оценяван, по-слабите области, както и да се направи сравнение между самооценка и
оценка на останалите.
Интересни са и различията при някои профили между оценката на прекия
ръководител и тази подчинените. Ако например подчинените са дали много ниски оценки
в областта «мотивиране на персонала», оценяваният следва да си направи изводи как го
«вижда» неговия екип, да разгледа отворените коментари и да помисли за действия за
подобрение, както и за обучението си и развитието си като мениджър.
На изображение 1 може да се види пример за индивидуален профил на един от
мениджърите, по който после се провеждат срещи за обратна връзка и план за развитие.
Схемата показва средните цифрови оценки от всяка група оценяващи по различните
компетенции. От изображението се вижда, че има разминавания в оценките по повечето
от компетенциите между пряк ръководител/самооценка и оценките на подчинените,
които са по-ниски по по-голямата част от изследваните поведения (виж Изображение 1).

Изображение 1. Графично представяне на примерен мениджърски профил

312

Този примерен профил е съпроводен с подробен доклад с осреднените цифрови
отговори по всеки един айтем, за да е още по-конкретна обратната връзка и да се
установи къде са силните страни и областите за развитие.
Докладът се изпраща на мениджъра, както и при негово съгласие до прекия му
ръководител, тъй като е важно да се обсъди и да се начертаят бъдещите действия за
подобрение.
При изчисляване на надеждността на скалите, те показаха много високи
психометрични свойства, като надеждността може да се види по компетенции в таблица
1.
Таблица 1. Надеждност на скалите
Скала/компетентност
Ориентация към клиента
Морал и доверие
Работа в екип
Управление на конфликти
Мотивиране на персонала
Подтикване към промени и
иновации
Ориентация към резултати

Брой индикатори
11
8
11
9
11

.96
.90
.96
.97
.97

9

.96

11

.96

Всяка скала по компетенции се състои от между осем и единасет айтема, като
надеждността е с Кронбах алфа между .90 и .97 (таблица 1). При изчисляване на
корелациите между различните оценки, на таблица 2 са показани установените
значителни такива.
Таблица 2. Значими корелации между различни оценки
Компетентност

Оценка от

Ориентация към клиента

ръководител

колеги

0,432**

Морал и доверие

ръководител

колеги

0,656**

ръководител

самооценка

0,387*

ръководител

колеги

0,483**

ръководител

подчинени

0,325

ръководител

колеги

0,684**

колеги

подчинени

0,306*

ръководител

колеги

0,427**

Ориентация към резултата

Работа в екип

Управление на конфликти
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Мотивиране на персонала

ръководител

колеги

0,645**

Подтикване към промени и иновации

ръководител

колеги

0,350*

** Корелацията е значима на ниво р< 0.01
* Корелацията е значима на ни во р< 0.05

Прави впечатление, че Самооценката не корелира с останалите оценки по
повечето компетентности с изключение на „ориентация към резултати“ (таблица 2).
Значими взаимовръзки бяха установени в оценките на пряк ръководител и колегите
по всички изследвани компетенции, за което има, както психологически, така и
социални обяснения. Само по отношение компетенцията Ориентация към резултати има
корелация между оценката на прекия ръководител и тази на подчинените, но тя не е
значителна (0,325).
Имаме по-голяма взаимовръзка между гледната точка на
ръководител и колеги, в сравнение с тази на подчинените, както и самооценката. Найсилните и значими взаимовръзки бяха установени в оценките на ръководител и тези на
колеги при компетенцията „Работа в екип“, както и по отношение компетенцията
„Морал и доверие“ и „Мотивиране на персонала“ при проведения проект сред над
200 мениджъри. Тези резултати подлежат и на последващ анализ.
При метода 360-градусова обратна връзка е по-важен индивидуалният доклад,
възможността за саморефлексия, както и осъществяването на среща и диалог да обратна
връзка между оценяван и пряк ръководител / или консултант, както и обсъждането и
набелязването на план за обучение и развитие.
По отношение на използването на компетентностен подход, организационните
изследвания показват ясно взаимовръзка между въвеждането на компетентностен модел и подобрите бизнес резултати, както и за по-доброто управление на персонала (Debois & Rothwell,
2000). По отношение плавното навлизане на 360-градусовата обратна връзка, още преди години,
отделните личности започнали да търсят нови източници на информация, които да им
позволят да виждат своите силни и слаби черти в организационен контекст – нуждите им
от развитие, които може да не бъдат разкрити от традиционното оценяване на
представянето (Budman & Rice, 1994, Hoffman, 1995). Ролята на обратната връзка от
страна на преките ръководители и честата комуникация са ключови в този процес
(Илиева, 1998, Илиева, 2009, Витанова, 2016, 2017, Христова, 2017, Найденова, 2016,
2017a, 2017b, Караманова, Найденова, Тодорова, 2013).
Заключение
Методът 360-градусова обратна връзка е добър инструмент за събиране на
различни гледни точки относно компетенциите на мениджърите, както и е добър начин
за иницииране на целенасочени индивидуални мерки за обучение и развитие. От този
проект имат ползи както оценяваните, така и самата организация. Методът е добър повод
за размисъл и саморефлекция на оценяваните и работа върху своето бъдещо поведение
и развитие като мениджъри. По-подготвените мениджъри биха допринесли за поуспешни екипи, взаимоотношения и резултати на екипно и организационно равнище. В
статията беше представено създаването на проект 360-градусова обратна връзка и
успешното му имплементиране.
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ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В
ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
проф. д-р Калин Гайдаров, Нов български университет
Красимир Лалев
PROFESSIONAL EDUCATION OPTIMIZING IN STATE
ORGANIZATIONS
Prof. Dr. Kalin Gaidarov, Ph.D., New Bulgarian University
Krasimir Lalev
Резюме: Съществуват основни принципи на ефективното професионално обучение, които са
универсални и не зависят от естеството на дейност на организацията, която ги прилага. В своята
съвкупност те дават качеството «обучаваща се организация». Едновременно с това се реализира
моделът на активното, практически ориентирано обучение, което да съчетае в себе си когнитивните
и емоционалните компоненти на учебната мотивация. От съществено значение за ефективността на
професоналното обучение е и управлението на учебната среда.
Ключови думи: професионално обучение, държавни организации
Abstract: There are basic principles of effective professional education that are universal and do not
depend on the nature of the organization that implements them. In their totality, they give the quality of a
“learning organization”. At the same time, the model of active, practically oriented learning is realized,
which combines the cognitive and emotional components of learning motivation. Management of the
learning environment is also essential for the effectiveness of vocational training.
Keywords: professional education, state organizations

Модерното общество е общество на състезание на таланти (Junkai, 2018).Те са
ориентирани към иновации и развитие. Ако искаме да не изоставаме в това състезание,
трябва да насърчаваме хората, които имат потенциала и мотивацията да бъдат полезни
на обществото чрез максимално отдаване на своите сили и развитие н своите
способности.
Очевидна е връзката между качеството на професионалното обучение и
ефективността на професионалното представяне на служителите. В този смисъл е от
особено значение да се оптимизират процесите на професионално обучение, като се
акцентира върху онези принципи и методи, които носят със себе си доказани предимства.
За да може да се постигнат целите на професионалното обучение, самите
преподаватели трябва да имат качествата на лидери, наред, разбира се, с доказан
професионализъм. Когато обучителите отделят част от времето си за съвместна работа с
обучаваните, те подобряват както своите педагогически умения, така и своята
психологическа подготовка (Mullen & Shunk, 2010). Всичко това означава, че
професионалното обучение има свои специфики, които трябва да се познават и
реализират в конкретната организация.
Общи принципи на професионалното обучение
Съществуват две взаимосвързани, но самостоятелни понятия – продължаващо
професионално обучение (continuing professional education) и продължаващо
професионално развитие (continuing professional development) (Kuhnel, 2018). Обикновено
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се приема, че продължаващото обучение е свързано с придобиването на специализирани
знания и умения в рамките на академичните институции или преди индивидът да заеме
дадена професионална позиция. Съществува даден обем от информация, която
индивидът трябва да притежава и да конкретизира в първите три години от
професионалната си кариера. Продължаващото професионално развитие предполага
индивидуален избор и инициатива от страна на служителя, който вече е навлязъл в
професията и е оценил какво трябва да усъвършенства (Kuhnel, 2018).
По същия начин разсъждават Wheeler и Chisholm-Burns (2018), които изследват
продължаващото професионално обучение на фармацевти в САЩ. Според
Акредитационния съвет за фармацевтично образование това е структурирана обучителна
активност, създадена като подкрепа на продължаващото развитие на фармацевтите чрез
поддържане и усъвършенстване на тяхната компетентност. Този стандарт съществува
повече от 40 г. (Wheeler & Chisholm-Burns, 2018). Продължаващото професионално
развитие се определя като самостоятелен, структуриран и ориентиран към резултатите
обучителен цикъл, насочен към поддържане и подобряване на професионалното
представяне. Продължаващото професионално развитие е продължение и задълбочаване
на продължаващото професионално обучение. (Wheeler & Chisholm-Burns, 2018).
Съвсем близо се намира понятието „обучение на работното място”. То се определя
като тренинг, който се оранизира от работодателя за подобряване на професионалното
представяне на служителя на даденото работно място (Junkai, 2018).
Професионализирането на служителите е един непрекъснат процес и се реализира
върху основата на това, което те трябва да правят на трудовата позиция, която заемат.
Това означава, че е необходимо да се изследва професионалното функциониране на
дадената длъжност и така да се изведат необходимите знания и умения, които трябва да
се обучават и развиват. (Nolan & Molla, 2019).
Професионалното израстване не може да се случи без самият служител да разбира
необходимостта от усвояване на нови знания и умения. Така професионланто израстване
е двустранен процес, който изисква и съзнателната мотивирана активност на самия
обучаван (Rafique, Fatima, Khan, Wajid & Khan, 2019).
Съществуват основни принципи на ефективното професионално обучение, които
са универсални и не зависят от естеството на дейност на организацията, която ги прилага
(Brandt, 1998). В своята съвкупност те дават качеството «обучаваща се организация» и
се състоят в следното (Brandt, 1998).
На първо място се поставя стимулирането на адаптивността и професионалното
развитие на служителите. Когато организацията подкрепя тези качества, тя по един
естествен път изисква непрекъснато повишаване на професионалната квалификация.
Същевременно, самите служители биват подтиквани самостоятелно и последователно да
развиват своя професионализъм.
На второ място стои необходимостта от съвместно разработване на
организационни цели, които да стимулират служителя да бъде активен партньор на
организацията в реализиране на нейната промяна. Когато служителят има статута на
субект на организационната промяна, той е силно мотивиран да покаже качества и
усърдие в работата си.
На трето място се поставя синхонизирането на жизнените цикли на индивида и
оранизацията, така, че индивидуалното развитие да бъде включено в организационния
контекст и да доведе до подобряване на работата на самата организация. Това е
възможно, когато организацията ангажира своите служители със своите цели, като
същевременно им предоставя възможността да имат инициатива и автономност в
рамките на длъжността и компетентността.
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На четвърто място е необходимо управление на информацията, която е свързана с
организационното функционране и развитие. Служителите трябва да имат достъп до
актуалните данни за състоянието, динамиката и перспективите на организацията, в която
работят. По този начин те биха могли да се самообучават и да коригират своето
поведение, съобразно текущите нужди на структурата, в която работят.
Пето, успешната организация обобщава и анализира собствения опит, като извежда
корекции и нови идеи, които изискват допълнителна подготовка и професионално
усувършенставане на служителите. Това трябва да е съществена част от непрекъснатото
професионално обучение.
Шесто, обучаващата се организация непрекъснато обменя информация и знания
със свързани с нея организации. Така може да се усвоява опит и да се развиват политики
и практики. Тези процеси се реализират непрекъснато и дават възможност да се следят
новостите в организационното функциониране на външните контрагенти.
Седмо, необходимо е да се управлява и усъвършенства организационната култура.
Това е есествена интерактивна среда, която подпомага личностното израстване на
служителите и ги стимулира към позитивна промяна. Оганизационната култура е
източник на добри практики в индивидуалното функциониране и изгражда стандарти на
поведение на служителите.
Осмо, обучаващата се организация е отворена система, която е ориентирана към
социалните контрагенти. Именно реализираните социални резултати дават в крайна
сметка основанията за измерване на организационната ефективност. Това означава, че
служители трябва да са ориентирани към постигане на конкретни резултати в своята
дейност и към подобряване на професионалното си представяне.
За да се изведат необходимите знания и умения, които ще се формират в процеса
на професионалното обучение, трябва да се реализира непрекъснат мониторинг и
оценяване на процеса и резултатите от дейността на отделните звена. Критичният анализ
е инструментът, който ще изведе параметрите, подлежащи на промяна и развитие. Точно
това трябва да са темите и задачите на професионалното обучение (Ward, 1999).
Същевременно, обучителите трябва да са част от оценяваната и развивана
организационна среда, за да могят да бъдат наясно със съответните практики и да бъдат
психологически възприемани от обучаваните (Ward, 1999). Това е представлява един
основен принцип на професионалнато обучение – съответствието между предоставяните
знания и обслужваната практика. (Ward, 1999).
Много важен психологически аспект на професионалното обучение представлява
взаимната връзка между когнитивните и емоционалните параметри на обучението.
Особено значимо е това, когато става дума за формиране на цялостни поведенчески
алгоритми от устойчив тип. Позитивната емоционална основа на обучението в
организацията катализира интереса и учебната мотивация на участниците. (Ward, 1999).
Доколкото ефективната организация е основана всъщност на постоянния системен
баланс на процесите вътре в нея и на взаимотношенията с външните контрагенти,
обучението трябва да има непрекъснат характер. Така се реализира друг значим аспект
на ефективното професинално обучение – непрекъснатото/ продължаващо
професионално обучение. В сектора за сигурност това е задължителен елемент на
функционирането на организациите, защото непрекъснато се променят рисковете за
сигурността и оттам непрекъснато са появяват все по-различни изисквания към
професионализма на служителите (CPE, 2018).
Друг съществен атрибут на професионалното обучение е активното учене (Panitz,
1999). Осовните елементи тук са следните.
Целенасоченост на обучението, което означава, че трябва задачите и темите да
съответстват на възможностите и интересите на обучаемите. Рефлексивност на
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обучението, което означава,че обучаемите трябва да анализират и аргументират за себе
си това, което учат. Договорност на обучението, което означава, че целите, темите и
методите трябва да се обсъждат с обучаемите. Критичност на обучението, което
означава, че обучаемите могат да предлагат допълнителни теми или методи на
обучението. Комплексност на обучението, което означава, че на обучаемите трябва да е
предлагат знания и умения, които да покриват всички аспекти на професионалното
поведение. Ситуативна ориентираност на обучението, което означава, че знанията и
уменията, които се формират, трябва да се представени като алгоритми за действие и
поведения за всяка типова професионална ситуация. Лична ангажираност, което
означава, че обучителите и обучаемите трябва да участват в учебните сесии с оптимална
мотивация и ангажираност.
За да има успех активното учене, трябва да се реализира управление на учебната
среда, което включва следните елементи (Panitz, 1999):
 културална, организационна и професионална свързаност на темите, целите и
методите на обучението
 включване в обучението на научни постижения в съответната професионална
област
 развиване на индивидуалните способности на обучаваните
 развиване на самостоятелно и критично мислене и лидерски умения у обучаемите
 създаване на атмосфера, която стимулира съвместното учене
 стимулиране на интердисциплинарното учене
 свъзрзане на предишния опит с новите знания и умения
 ориентирана към задачите система на професионално обучение.
Иновативни елементи в професионалното обучение в държавните структури
Макар и да са свързани с общите принципи на професионалното обучение,
специфичните изисквания са насочени към особеностите на функциониране на
организациите в държавния сектор. Те са изведени на базата на обобщения опит и
реализираните модели на професионално обучение в тези организации, като са
допълнени с иновативните компоненти, произхождащи от разгледаните дотук общи
принципи.
Ето някои иновативни елементи в реализирането на модерно професионално
обучение в държавните структури.
 Индивидуални планове за обучение
За оптимизиране на процеса по професионалното обучението на служителите е
необходимо планирането на тази дейност да бъде много прецизно и професионално
направено. Индивидуалните планове имат уникален за всеки служител характер и са
насочени към свързване на изходното ниво на обучавания и търсения краен резултат от
конкретното обучение.
Индивидуалния план трябва да притежава необходимата гъвкавост, за да може да
отговори адаптивно на промените, генерирани от съвременните реалности (социалнодемографската картина на обществото, обществените настроения към служителите,
различната по вид мотивация на кандидатите и др.). Липсващите знания и умения в
изходното ниво трябва да бъдат еективно усвоени, за да може да се продължи с
обучението в детайли.
Индивидуализацията на плановете за обучение трябва да е в пряка корелация и с
потребностите на службата. По този начин ще се създадат еобходимите гаранции, че
обученият служител ще допринесе за постигане на целите и задачите, поставени пред
организацията, т.е. той ще притежава необходимата професионална компетентност с
оглед нуждите на структурата, в която изпълнява своите задължения.
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 Обучение в базисни знания
Базисното обучение дава стабилна основа за изграждането на професионалните
знания и умения, необходими на служителите. Изучаването на нормативните актове,
като цяло, (както вътрешните за страната ни, така и тези на европейското
законодателство), ще даде ясна представа за устройството и функционирането на
държавата, а в частност и на структурите за сигурност, като част от държавния апарат.
Такова обучение трябва да се осъществява в три основни направления:

Изучаване на съществуващите нормативни актове с концентрация върху
устройствените закони и правилници, уреждащи структурата и функционирането на
съответната служба;

Изучаване на правна теория – целта е правилното ориентиране в
нормативната уредба и възможностите за тълкуване на правните норми, което ще доведе
до увереност при прилагането им;

Постоянно актуализиране на нормативната информацията, което ще даде
възможност за своевременно планиране на промените в индивидуалното поведение.
Необходимо е и базисно обучение по икономика, политика, геополитика,
психология. Познанията в тези области ще предоставят възможност на служителите да
разбират по-добре вътрешнополитическите и междудържавните отношения, да
проследяват икономическите интереси и стратегическите за икономиката ни проекти и
сделки, да разбират и влияят върху междуличностните отношения в службата, в която
работят. Така служителите ще могат да правят по-точни прогнози за социалното
развитие, а оттам - да избират ефективни модели на професионално поведение.
 Свързаност на професионалното обучение с актуалните аспекти и динамиката на
социалната сигурност
Оптимизирането на професионалното обучение изисква служителите в държавните
структури да получават своевременна и обективна информация за процесите в сферата
на социалната сигурност. Социалните и политически процеси, развиващи се в страната
и извън нея, са генератор на нови изисквания към професионализма на служителите.
Така те трява да бъдат подготвени да работят ефективно в сложна и променяща се среда.
Дигитализацията на финансите и комуникациите също налага непрекъснато
усудършенстване на професионалната подготовка на служителите. В тази сфера
измененията и нововъведенията са постоянни, а новите технологии се въвеждат
непрекъснато във всички сфери на живота.
 Разработване и реализиране на модулно професионално обучение
Необходимо е разработването на професионални алгоритми, чрез които може да се
овладее определена конкретна ситуация. Такива алгоритми трябва да се създадат за
всички типови ситуации за всички категории служители. На базата на поведенческите
алгоритми се разработват професионални обучителни модули, които са задължителна
част от непрекъснатото професионално обучение на служителите.
До определяне на типовите ситуации, върху които които ще се създадат
поведенчески алгоритми, а след това и обучителни модули, ще се достигне след
внимателен и дълбок анализ на средата, в която се изпълняват задълженията от
служителите в структурите за сигурност. Този анализ трябва да се извършва регулярно
поради изключителната динамика на наблюдаваните и контролирани процеси.
Посоченото оптимизиране на професионално обучение ще създаде у служителите
чувство на увереност при извършване на съответните действия и адекватност на
вземаните решения при усложнения на ситуацията.
 Индивидуално обучително портфолио
Създаването на индивидуално обучително досие ще даде възможност бързо и лесно
да се добие представа за притежаваните специфичните качества и умения, както и за
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кариерното развитие на всеки служител. Чрез него може да се проследи историята на
цялото му професионално обучение и да се начертае план за по-нататъшно кариерно
развитие. Необходимо е да се съдържат оценки за постигнатите резултати, както и
самооценка на самия обучаван.
Създаването на такъв тип електронен файл е задължително да почива на няколко
основни принципа:
- системност – правила за създаване, поддръжка и закриване на професионалното досие;
- пълнота и конкретност – информацията, съдържаща се там да е достатъчно пълна и да
кореспондира само с конкретния служител, за който се отнася;
- обективност – наличната информация да е представена по обективен и безпристрастен
начин;
- актуалност – всяка промяна в обстоятелствата да се отразява своевременно в досието.
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РОЛЯТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ В ИЗГРАЖДАНЕТО
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THE ROLE OF SOCIAL BENEFITS IN CREATING THE HUMAN
RESOURCES MANAGEMENT STRATEGY
Bilyana Lyubomirova, PhD,
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Rusalina Dyakova, Master Degree,
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Резюме: Настоящият доклад проучва нагласите на служителите в български и международни
компании към социалните придобивки и тяхната роля в изграждането на стратегията за
управлението на човешките ресурси в организациите. В изследването участват 352 специалисти от
различни сфери на дейност и с различен демографски профил. Използваният инструментариум
включва 3-айтемна скала за социалните придобивки, част от по-голям въпросник за управление на
човешките ресурси, разработен от Снежана Илиева и адаптиран от Биляна Любомирова за целите
на защитен дисертационен труд (α=0,72 в настоящото изследване). Включени са и допълнителни
въпроси, които да идентифицират структурата на социалния пакет в изследваните организации,
предпочитания тип социални придобивки и нагласите на служителите към организационните
политики за ползването на тези придобивки. Получените резултати показват, че в 76,4% от случаите
освен фиксираното заплащане служителите получават и социални придобивки (в 35,2% - и гъвкаво
заплащане – предимно бонуси). Но въпреки това само около половината – 49,7% са удовлетворени,
а 17,6% от участниците в проучването изобщо нямат социален пакет. Откриват се и статистически
значими различия в зависимост от типа на компанията – като международните компании имат подобри показатели от българските. В резултат на направеното изследване се оформя и базовият пакет
социални придобивки, които хората искат да получават, за да се чувстват по-удовлетворени. Това е
предпоставка за създаването на гъвкави политики за управление на човешките ресурси, които да се
адаптират към конкретните нужди на служителите. Също така се извежда и значимостта на
социалните придобивки като цяло в стратегическото планиране на една успешна система за
управление на човешкия капитал в организациите.
Ключови думи: социални придобивки, управление на човешките ресурси, стратегия
Abstract: This research paper examines the attitudes of the employees in Bulgarian and international
companies towards social benefits and their role in creating the human resources management strategy in
the organizations. 352 specialists from different industries and with different demographic profile took part
in the survey. The research methodology includes 3-item scale about social benefits, part of a bigger human
resources management questionnaire developed by Snezhana Ilieva and adapted by Bilyana Lyubomirova
for the purposes of her defended PhD thesis (α=0,72 in the current study). Some additional questions are
also added and they identify the structure of the social package in the participants’ companies, the preferred
type of social benefits and the attitudes of the employees towards the organizational policies about the usage
of those benefits. The results show that in 76,4% of the cases employees receive social benefits (in 35,2% variable payment as well – mainly bonuses) other than the fixed salary. Despite that, only about half of them
– 49,7% are satisfied and 17,6% of the respondents in the survey have no social package at all. There are
also statistically significant differences depending on the company type as the international ones have better
parameters than the Bulgarian ones. As a result of the conducted research the basic social benefits package
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is formed based on the people’s preferences that will make them more satisfied. This is a pre-requisite for
the creation of flexible human resources management policies which should be adapted to the specific
employees’ needs. Other than that the importance of social benefits as a whole in the strategic planning of
a successful human capital management system in the organizations is put into focus.
Keywords: social benefits, human resources management, strategy

Бизнес стратегия, стратегическо управление на човешките ресурси, мениджърски
стилове и подходи са само една малка част от ключовите аспекти за успеха на
съвременните организации. След осъзнаването на нуждата за изместване на фокуса от
производствения към човешкия капитал, идват и въпросите, свързани с това как хората
да бъдат развивани, мотивирани и възнаграждавани. Намесва се и темата за социалните
придобивки, която е неизменна част от системите за управление на човешките ресурси.
Макар и хигиенен фактор, при наличието на който липсва неудовлетвореност (но не
гарантира мотивацията на служителите), възнагражденията са важни. Говори се за
добавената стойност и конкурентно предимство на социалния пакет спрямо другите
компании на пазара. Създава се възможност за иновации и алтернативни подходи в
стратегическото планиране на ресурсите. Изгражда се работодателска марка и се
повишават нивата на ангажираност на служителите, поради показването на признание.
Всичко това насочва редица изследвания в търсене на ролята на социалните придобивки
(и не само) в създаването на стратегията за УЧР30.
Стратегическо управление на човешките ресурси
Говорейки за стратегическо управление на човешките ресурси трябва да сме наясно
какво визираме под стратегия. Стратегията представлява координирани избори и
действия, които осигуряват насока за хората и организациите. Тя включва събиране и
анализ на информация, вземане на решение и внедряването му. Конкурентната бизнес
стратегия се фокусира върху различните начини за осигуряване на стоки и услуги, които
да отговорят на нуждите на клиентите, а стратегията за управлението на човешките
ресурси – върху управлението на хората в организациите (Steward & Brown, 2011).
Стратегията за човешките ресурси се възприема като специфичен аспект на
функцията на човешките ресурси да подкрепя цялостната организационна стратегия
(Dyer, 1983; Armstrong, 2006). Кантер (Kanter, 1983) предлага процесно ориентирана
гледна точка, според която стратегията за човешките ресурси се фокусира върху
планирането като част от цялостния бизнес процес. Райт и Снел (Wright & Snell, 1991)
пък извеждат интегративен подход, който комбинира трите основни елемента на
системите (вход, процеси, изход) и два стратегически фокуса на управлението на
човешките ресурси (компетенции и поведение) и така формулират шест стратегии за
УЧР: придобиване на компетенции, оползотворяване на компетенции, задържане на
компетенции, изместване на компетенциите, поведенчески контрол, координиране на
поведението.
Стратегическото управление на човешките ресурси е „моделът на планирано
внедряване на човешките ресурси и дейности, които целят да направят организацията
способна да постигне целите си“ (Wright & McMahan, 1992, p.298). В рамките на
разбирането на ролята и функциите на човешкия капитал трябва да се има предвид и
неговата индивидуалистична или колективистична ориентация; специфичност или
възможност за генерализиране и извън конкретната организация; умения, мотивация и
поведение и взаимовръзката между тях; собственост на този капитал – в самите
индивиди или в организацията (Wright & McMahan, 2011).

30

УЧР – управление на човешките ресурси
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Като част от стратегическото управление на човешките ресурси, планирането на
човешките ресурси включва 4 основни етапа (Fleming, 2000):
• „Инвентаризация“ на съществуващите ресурси и нива на експертност (умения) в
контекста на изискванията на бизнес стратегията.
• Прогнозиране на вероятните бъдещи нива на ресурсите на база планираните
„притоци и отливи“ от организацията като повишения, напускания, темпове на подбора.
• Критична оценка на съществуващите практики за ЧР, за да се установят нуждите
от промяна и да се обезпечи ресурсно организацията.
• След оценката трябва да се планира специфично обхватът на дейностите по
управление на човешките ресурси и да се формулира стратегия за УЧР, която да включва
базисни области като подбор, обучения, управление на възнагражденията и
изпълнението.
Бодро и Рамстад (Boudreau & Ramstad, 2002; Boudreau & Ramstad, 2005)
разработват модел, който се фокусира около 3 основни котви – ефикасност, ефективност
и въздействие, които са в основата на взимането на бизнес решенията. Те въвеждат и
термина „talentship“ в смисъла на нов стратегически модел за управление на човешките
ресурси, който се фокусира върху индивида и вродените му таланти за постигане на
устойчиви стратегически резултати (Boudreau & Ramstad, 2005). Авторите предлагат и
четири основни категории методи за измерване и оценка на човешките ресурси:
ефикасност на операциите, свързани с управлението на човешките ресурси (цена и време
за наемане; разходи за обучение; съотношение специалисти човешки ресурси/общ брой
служителите); дейност на човешките ресурси и индекси за „добри практики“ (индекс за
човешкия капитал); система от показатели за човешките ресурси (HR
Dashboard/Scorecard; включва клиенти, финансови пазари, оперативно съвършенство и
учене); причинно-следствени връзки (взаимовръзките между нагласите на служителите,
поведението при предоставянето на услугите, обратната връзка на клиентите и
печалбата) (Boudreau & Ramstad, 2002).
Тенденцията към стратегическо управление като цяло придобива популярност през
70-те и 80-те години и неизменно засяга и системата за УЧР, която постепенно започва
да се трансформира в стратегическо управление на човешките ресурси (Armstrong, 2006;
Allen & Wright, 2006; Dermol & Rakowska, 2014; Storey et al., 2009). Темпът на развитие
е изключително динамичен и организациите, които искат да оцелеят трябва да се
приспособят. В този смисъл и стратегическото управление на човешките ресурси се
разбира като „модел на планирано внедряванe и дейности на човешките ресурси, които
целят да дадат възможност на организацията да постигне целите си“ (Wright &
McMahan, 1992, p.298). Човешките ресурси се възприемат и третират като част от
цялостната стратегия на организацията (Александрова, 2016; Александрова, 2017;
Александрова & Илиева, 2017). Заложен е принципът на мултидименсионалността и
крос-функционалността. „Стратегическото УЧР е дейността на висшите ръководители
на предприятието, която е насочена към разработване и реализиране на неговата
политика, цели, стратегия и планове за човешките ресурси, организиране и
координиране на работата по тяхното изпълнение, мониторинг върху хода на процеса и
постигнатите резултати и предприемане при необходимост на коригиращи действия“
(Шопов и кол., 2013, стр.30-31). Боксал и Пърсел смятат, че има три основни области,
важни за стратегическото управление на хората в организациите: работна
продуктивност, организационна гъвкавост и социална легитимност (Boxall & Purcell,
2003). Първите две срещат сериозна подкрепа, но авторите твърдят, че е много важно да
се обърне внимание и на социалното приемане на организационната стратегия. Хората
са част от обществото и в основата на съществуването им стоят взаимоотношенията
между и тях и социалния обмен с останалите членове на това общество.
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В стремежа си да се наложат на даден пазар, организациите често се изправят пред
няколко проблема. Първият от тях е свързан с това, че те трябва да се превърнат във
видима и разпознаваема структура и да останат такава. Вторият проблем идва като
резултат от борбата за власт между лидерите на пазара и се отнася до създаването на
трайно конкурентно предимство (Портър, 2010). Пряко свързана с това е и цялостната
концепция за организационната стратегия, заедно с нейните ключови елементи.
Поставянето и изпълнението на съответните стратегически цели пък води до напрежение
в процеса на управление на човешките ресурси – постигане на високи нива на
продуктивност, ефективност, организационна гъвкавост, социална легитимност и др.
(Boxall & Purcell, 2007). В резултат на различни изследвания (Richard & Johnson, 2001)
се установява, че като цяло ефективните практики по управление на човешките ресурси
намаляват текучеството, но то като организационен процес не е свързан със стратегията,
защото е разположено на по-скоро оперативно ниво. Също така връзката с
продуктивността и възвращаемостта на вложените ресурси е непряка и опосредствана от
други фактори.
Социалните придобивки в контекста на стратегията за УЧР
The Society for Human Resource Management (SHRM) предлага 6 основни функции
на управлението на човешките ресурси (Steward & Brown, 2011; Александрова, 2017):
стратегическо управление – сътрудничество с други части на организацията за поставяне
на цели и осигуряване на качествени продукти и услуги; планиране и заетост на
работната сила – идентифициране на позиции, които обхващат работните задължения;
подбор и избор на желаните кандидати/служители; развитие на човешките ресурси –
оценка на изпълнението на служителите; преподаване на нови знания, умения
способности на служителите; възнаграждения (общо) – честно заплащане на
служителите; предлагането на придобивките като форма на застраховка; трудови
взаимоотношения и взаимоотношения със служителите – създаване и управление на
взаимоотношенията между компанията и служителите; работа с профсъюзите;
управление на риска – създаване на процедури, които да осигурят безопасна и сигурна
работна среда.
„Социалните придобивки се състоят от споразумения, направени от
работодателите към служителите им, които подсилват благосъстоянието на последните.
Те се дават в допълнение на заплащането и формират важна част от цялостния пакет от
възнаграждения” (Armstrong & Taylor, 2014). „Придобивките на служителите са награди
за групово членство, които осигуряват сигурност на служителите и членовете на техните
семейства” (Gomez-Mejia, Balkin, & Cardy, 2012).
Като цяло системите за възнаграждения включват: политики за формиране на
възнагражденията; основно възнаграждение/основна заплата; анализ и оценка на
работата; анализ на заплащането на сходни позиции на пазара на труда; социални
придобивки; бонуси, свързани с изпълнението и постигането на заложени цели; законови
аспекти – напр. клас прослужено време, минимален праг и др. (Armstrong, 2006). В частта
социални придобивки трябва да отбележим, че съществуват различни видове такива.
Една от класификациите (Steward & Brown, 2011) говори за задължителни по закон (напр.
клас прослужено време, докторска степен и др.) и такива с доброволен характер –
материални (напр. допълнителни застраховки, транспортни карти и др. – предпочитани
от служителите, защото са явни) и нематериални (похвали, възможности за израстване –
напр. наследник в план за приемственост и др.). Социалните придобивки могат да бъдат
изцязало осигурени от работодателя или да включват и самоучастието на служителите.
Едно от най-важните неща обаче за успешната стратегия за въвеждане на социални
придобивки предполага те да имат разнообразие, адекватен размер и гъвкавост (Gomez-
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Mejia, Ballein, & Cardy, 2012). Еднотипността в предлагането или липсата на
съобразяване с конкретните нужди на служителите може да има негативен ефект. Също
така компанията не трябва да надхвърля собствените си възможности и да обдмисли
разумно размера на това, което може да осигури. Макар и рядка, но силно желана е
гъвкавостта в избора и свободата на създаването на такъв социален пакет от всеки
служител, който да удовлетвори максимално желанието му.
Методология на изследването
Използваната скала за измерване на социалните придобивки е част от
дисертационния труд на Б. Александрова (2018) и адаптирана от по-широк инструмент
за измерване на системите за УЧР на Сн. Илиева (2009). Изследваните лица отговарят
чрез 5-степенна Ликъртова скала от 1 = изобщо не съм съгласен/на до 5 = напълно съм
съгласен/на. Скалата е наименувана „Възнаграждения и социални придобивки“ и
включва три твърдения, като α=0,72. Добавени са и няколко въпроса, които да проверят:
какво включват възнагражденията, които получават служителите – основно
възнаграждение/гъвкаво заплащане/социални придобивки; дали служителите са
удовлетворени; какво биха желали да се включва в социалния им пакет и др.
Извадка
Извадката на настоящото изследване включва 352 професионалисти, работещи в
български и международни компании. 45% от тях са мъже и 56.5% са жени. Възрастта
на участниците в проучването е между 18 и 53 години със средна възраст от M = 30.82.
94.6% са активно работещи. 66,5% от изследваните лица имат 5+ години общ трудов
стаж. 54,3% от тях работят между 1 и 5 години в настоящата си организация. 66,4% са на
позиция специалист или старши специалист. По отношение на националността на
организацията им - 73,3% от професионалистите работят в международна компания –
останалите в българска.
Ролята на социалните придобивки в изграждането на стратегията за УЧР
Една от първоначалните цели на настоящото изследване е да провери като цяло
какви са нагласите на служители спрямо социалните придобивки, които получават в
организациите, в които работят. Резултатите показват, че 41,2% от всички служители,
които са отговорили, получават възнаграждение, което се състои от фиксирано
заплащане и социални придобивки. 35,5% от тях имат фиксирано заплащане, гъвкаво
заплащане и социални придобивки и 13,6% имат само фиксирано заплащане. Като цяло
има тенденция в повече от 75% от случаите (или поне в изследваните тук) да се
осигуряват допълнителни награди под формата на някакви придобивки и гъвкаво
заплащане (най-често бонусна схема, свързана с постигането на определени резултати).
Въпреки това, когато се измери удовлетвореността на хората, възнаграждението има найниската средна стойност от М=3,46. В продължение, субективната оценка на
изследваните лица показва че едва 49,7% от тях имат социални придобивки и са
удовлетворени от тях. Въпреки това 29,5% не смятат, че това, което получават е
удовлетворяващо; 11,6% нямат никакви социални придобивки, но искат да имат такива;
6% нямат, но биха предпочели да получат допълнително пари, а 3,1% не могат да решат.
Важно наблюдение тук е фактът, че не винаги това, което компаниите смятат, че е найдобро за служителите им, то всъщност е. Една от най-големите грешки на организациите
е, че не акцентират върху актуалните нужди на служителите си, а харчат безумни суми
пари за това, което според тях е модерно. Често срещана практика е и унифицирането на
социалния пакет. Това обаче може да изглежда абсурдно – напр. производствен клон в
провинцията, където се дават спортни карти на служителите, но те реално няма къде и
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как да ги използват. Вместо това може би по-голям обхват на пакета за допълнително
здравно осигуряване би бил по-удачен. Затова и не толкова рядко може да видим наличие
на социални придобивки, но служители, които не са щастливи от тях.
В резултат на направеното проучване, участниците бяха попитани кои са 3-те топ
социални придобивки, които искат да получават (Графика 1) (общо 1157 избора).
Водещи се оказват допълнителното здравно осигуряване (218 избора), допълнителните
дни платен годишен отпуск (171 избора), работата от вкъщи (159 избора) и обученията
(145 избора).
250

Допълнително здравно
осигуряване
Допълнителни дни платен
годишен отпуск
Работа от вкъщи

218
200
171

Обучения

159
150

145

Спортни карти
Ваучери за храна

100

98

Служебна кола

86
69 67

59
43 42

50

Допълнително пенсионно
осигуряване
Карта за градски транспорт
Отстъпки и промоции за
опредени търговски обекти
Застраховка "Живот"

0
Бр. избори

Графика 1. Най-желаните социални придобивки според изследваните лица
(N=352)
Оказва се, че и някои демографски и социални аспекти оказват влияние за оценката
от страна на служителите към стратегиите за УЧР, свързани със социалните придобивки.
Работещите дават по-високи оценки спрямо неработещите (F=6,06, p<0,05) – М=10,77
срещу М=9,26. Това е напълно нормално, тъй като като част от реалния трудов живот
хората са под влиянието на много повече трудово-социални фактори, които влияят върху
перцепциите и нагласите им. Служителите, които имат богат социален пакет и са
доволни от него, получават свобода и гъвкавост в изпълнението на задачите си, са и попозитивно настроени. Те са склонни и към по-високи нива на включеност и
ангажираност в работата. Безработните от друга страна могат да са негативно настроени
към последния си/предишен работодател и да не дават обективна оценка, както и това да
влияе върху текущото им мнение.
Друг резултат показва, че тези участници в проучването, които работят за
международни организации имат по-високи средни стойности спрямо тези от
българските компании при оценката на скалата за УЧР (F=27,49, p<0,00) – съответно
М=11,11 спрямо М=9,52. В последните 10-ина година все повече чуждестранни
компании навлизат на българския пазар, особено в аутсорсинг сектора. Борбата за
таланти става безмилостно жестока и специалистите по подбор и наемане прилагат
всякакви иновативни техники, за да привлекат най-добрите специалисти. Основен
фактор в тази битка се оказва финансовият ресурс и „здравият гръб“ на компаниятамайка, обикновено ситуирана в някоя голяма западноевропейска, американска или
азиатска държава. По-малките български компании много по-трудно успяват да бъдат
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конкурентни (макар че има и такива примери: МусалаСофт, СкейлФокус и др. – днес
разраснали се неимоверно и стъпили успешно на международния пазар) по тези
параметри. Също така международните компании залагат и много силно на активен
маркетинг, изграждане на работодателска марка и кампании, свързани с корпоративна
социална отговорност и т.н. Въпреки това не бива да генерализираме резултатите и да
омаловажаваме и българските успехи.
Заключение
Стратегията за управление на човешките ресурси стои в основата на успешното
функциониране на всяка една организация. В същността си тя е сложна съвкупност от
различни компоненти, един от които са социалните придобивки.
Макар настоящото изследване да има своите ограничения, свързани с нуждата от
прецизиране на методологията и включването на по-богат инструментариум, типа и
обема на извадката, статистическите анализи и др., то има и своите приноси. Без да се
прибягва до каквито и да е обобщения може да се каже, че се забелязва по-скоро
положителна тенденция във въвеждането на социалните придобивки в системите за
възнаграждения. Макар и не винаги служителите да са щастливи от това, което
получават, все пак налице е добра основа за създаване на условия за развиване и
създаване на повече разнообразие, гъвкавост и адекватност в избора на социален пакет,
които да повиши удовлетвореността на служителите. Също така са изведени и найпредпочитаните типове социални придобивки. Всичко това показва колко важни са те за
положителната нагласа на хората в организациите към системите за УЧР. Когато има
ясно споделени очаквания по отношения на търсенето и предлагането и общи ценностни
ориентации, тогава ще има доволни и продуктивни служители и успешно
функциониращи организации.
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ПЪРВО НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА АНГАЖИРАНОСТТА НА
СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
д-р Николай Николов, Прометрикс ООД
Анета Тушева, Институт по Публична администрация
Сава Стефанов, Институт по Публична администрация
FIRST NATIONAL CIVIL SERVICE EMPLOYEE ENGAGEMENT
SURVEY
Nikolay Nikolov PhD, Prometriks Ltd.
Aneta Tousheva, Bulgarian Institute of Public Administration
Sava Stefanov, Bulgarian Institute of Public Administration
Резюме: „Барометър на нагласите“ е първото национално проучване, посветено на
ангажираността на служителите в държавната администрация и на факторите, от които тя зависи.
То е проведено в периода юни - септември 2019 година от екип на Института по публична
администрация. За извършване на проучването е адаптиран моделът на The Civil Service People
Survey – онлайн въпросник за оценка на ангажираността, който вече над 10 г. ежегодно се прилага в
публичната администрация на Великобритания.
В проучването участваха общо 6246 служители от всички нива и видове структури на
държавната администрация. Въз основа на резултатите от проучването е направен бенчмаркинг на
резултатите за ангажираността в държавната администрация в България за 2019 с резултатите за
публичния сектор във Великобритания за 2018 г., както и с резултати за частния сектор в България
за 2017 г., установени в представително проучване на ARS България. Сравненията показват, че
средното ниво на ангажираност в държавната администрация на България е по-високо от това на
Великобритания, както и от средното ниво на ангажираност в частния сектор у нас.
Подробен доклад за резултатите от проучването, заедно с изводи и препоръки за повишаване
на ангажираността в държавната администрация, е публикуван на интернет страницата на ИПА на
https://www.ipa.government.bg/bg/publications#cbp=/bg/node/1336
Ключови думи: проучване, ангажираност
Abstract: “Barometer of attitudes” is the first national employee engagement survey, aimed at
establishing the engagement index of the Bulgarian civil servants as well as the drivers upon which it
depends. The survey was carried out between June and September 2019 by a team of experts working at
the Bulgarian Institute of Public Administration, and emulated the The Civil Service People Survey – an
online questionnaire developed and used by the British civil service annually for over 10 years.
The survey was representative with 6246 civil servants taking part. The collected data was compared
to British data (2018) and Bulgarian private sector data (2017), provided by ARS Bulgaria. The comparison
has shown that the Bulgarian civil servants are the most engaged with their work, i.e. have demonstrated
the highest engagement index among surveyed respondents.
The full text of the report (in Bulgarian) which includes conclusions and recommendations directed
towards improving employee engagement can be seen at:
https://www.ipa.government.bg/bg/publications#cbp=/bg/node/1336
Кeywords: employee engagement survey
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Увод
„Барометър на нагласите“ е първото национално проучване, посветено на
ангажираността на служителите в държавната администрация и на факторите, от които
тя зависи. То е инструмент за определяне на субективни, общо споделяни мнения на
служителите, относно различни аспекти на тяхната работа в държавната администрация
като цяло. Много изследователи (1), както и самата Европейска Комисия (2) посочват, че
проучванията са ценен източник на информация за разработването, формулирането и
оценката на политики. В доклада на ЕК се подчертава, че много национални и
европейски институции все още базират свои решения на допускания, приети в
условията на дефицит от представителни данни и надеждна информация, верифицирана
чрез различни източници. В този контекст е изведена острата необходимост от повече
данни и по-качествена информация за различни аспекти на административната дейност,
като се препоръчват периодични проучвания сред служителите с цел събиране на
надеждни сравнителни данни за публичната администрация.
Проучването „Барометър на нагласите“ е проведено в периода юни - септември
2019 г. чрез прилагане на адаптиран модел на Civil Service People Survey (3) – онлайн
въпросник за оценка на ангажираността, който вече над 10 г. ежегодно се прилага в
публичната администрация на Великобритания. Причините за избора на този
инструмент са две: 1) въпросникът се основава на многократно проверена и добре
валидирана научна теория и 2) използването му в българската администрация дава
подходяща референтна рамка за бенчмаркинг.
В проучването участваха общо 6246 служители от държавната администрация. То
е представително по отношение на всички демографски и организационноадминистративни променливи.
Теоретичен модел
Основният инструмент за проучването е онлайн въпросник с 43 твърдения,
разделени в девет блока. Блокът измерващ ангажираността на служителите е съставен от
следните шест твърдения, които формират т.нар. глобален индекс на ангажираност:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Изпитвам гордост, когато казвам къде работя.
Бих препоръчал моята администрация като много добро място за работа.
Привързан съм към администрацията, в която работя.
За моята администрация говоря по-скоро като казвам „ние“, вместо „те“.
Изградил съм приятелски връзки с колеги от моята администрация.
Моята администрация ме мотивира да давам най-доброто от себе си.

Тези твърдения отразяват различни аспекти на привързаността на служителите към
тяхната работа и организация. Те са идентични с използваните в Civil Service People
Survey и са много сходни с твърденията, използвани от ARS България за проучване на
ангажираността на служителите в бизнес сектора у нас. Това позволява бенчмаркинг на
резултатите за ангажираността в държавната администрация в България за 2019 с
резултатите за публичния сектор във Великобритания за 2018 г. и с резултатите за
частния сектор в България за 2017 г.
Останалите части на въпросника съдържат между четири и шест твърдения и са
предназначени за оценка на всеки един от факторите на ангажираността заложени в
модела. Всички въпроси са от затворен тип, като респондентите посочват доколко са
съгласни или несъгласни с всяко от твърденията чрез четиристепенна Ликерт скала.
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Факторите/двигателите на ангажираността са осем на брой и накратко могат да
се опишат по следния начин:

Лидерство и управление на промяната – субективни възприятия на
служителите, свързани с разбирането и оценката на правилността на преценките и
решенията на ръководството.

Моята работа – субективни възприятия на служителите, свързани с
оценка на собствената работа и мотивацията за постигане на резултати.

Организационни цели – доколко целите на администрацията и
структурното звено са ясни и доколко служителите виждат връзка между своята работа
и изпълнението на тези цели.

Моят ръководител – субективно възприятие на служителите за техния
пряк ръководител като мотивиращ, подкрепящ, загрижен за развитието им и даващ
своевременна обратна връзка.

Екипност – субективни възприятия на служителите за качеството на
междуличностните и работни отношения в екипа, както и степента, в която колегите са
възприемани като помагащи, подкрепящи и сътрудничещи.

Учене и развитие – субективни възприятия на служителите за наличието
на възможности за кариерно и професионално развитие в работата, както и възприятия
за тяхната администрация като стимулираща ученето и подкрепяща развитието на
професионалните компетентности.

Ресурси и работно натоварване – субективни възприятия на служителите
за натоварването и стреса в работата, обезпечеността на изпълнението на работните
задачи с необходимите ресурси и информация и възможността за постигане на баланс
между работа и личен живот.

Възнаграждение – субективни възприятия на служителите за
справедливостта на трудовите възнаграждения и удовлетвореността от получваното
възнаграждение.
Ресурси и
стрес
β (0.10)

Екипност
β (0.14)
Моята
работа
β (0.23 )

Възнаграждения
β (0.09)

Моят пряк
ръководител
β (0.01)

Лидерство и
управление на
промяната
β (0.34)

Кариера и
развитие
β (0.10)

Ангажираност

69 %

Организационн
и цели
β (0.04)

Фигура 1. Значимост на факторите, обуславящи ангажираността
В анкетата бяха заложени класически за такъв тип проучване демографски и
организационни признаци – пол, възраст, длъжност, месторабота по вид – обща или
специализирана администрация, месторабота по тип администрация и др.
Разпределението на респондентите по основни признаци е, както следва:
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Пол

Таблица 1. Разпределение на респондентите по основни признаци
Признак
Разпределение
жени: 75,1%
мъже: 24,6%
непосочили: 0,3%

Възраст

Вид администрация
Заемана длъжност

до 35 години: 20,3%
между 35 и 50 години: 48,5%
над 50 години: 31,2%
обща: 33,6%
специализирана: 66,4%
ръководна: 18.1%
експертна: 79.9%

В проучването са участвали служители от всички типове администрации –
министерства, държавни агенции, изпълнителни агенции, областни администрации,
специализирани териториални администрации, общински администрации и др.
Данните за извадката на проучването показват, че тя е значителна по размер и е
национално репрезентативна за българската администрация. Включени са всички типове
администрации и административни области, а разпределението на участниците по пол,
възраст и длъжност приблизително съответства на данните, публикувани за тях в
Доклада за състоянието на администрацията за 2017 година. Това дава основание да се
приеме, че резултатите от проучването са валидни за цялата държавна администрация.
Резултати
Въз основа на резултатите за нивото на ангажираност респондентите бяха
разделени в четири групи:
 Високо ангажирани - стремят се към изключително изпълнение и високи
резултати; виждат смисъл в работата си и са привързани към нея.
 Умерено ангажирани - дисциплинирани и отговорни; за тях работата е важна, но
не е най-значимата част от техния живот.
 Неангажирани - външно мотивирани; не са привързани към работата си, но я
вършат, защото се нуждаят от доходи и сигурност.
 Активно дезангажирани - не харесват или дори мразят работата си, но смятат,
че не могат да рискуват да я сменят.
Във фигура 2 е представено разпределението на участниците в проучването според
нивото на ангажираност.
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2%
19%

24%

55%
активно неангажирани

неангажирани

умерено ангажирани

високо ангажирани

Фигура 2. Разпределение на участниците според
равнището им на ангажираност (в %)
Очаквано най-висок дял (55%) от служителите в държавната администрация на
България формират групата на умерено ангажираните служители. Това е така в
огромната част от организациите по света. Положително е обаче, че високото
ангажираните (24%) са повече от неангажираните (19%), което е сравнително рядко
срещано разпределение и само по себе си е показател, че ангажираността на българските
държавни служители е висока. Още повече, че съотношението между двата края на
скалата - високо ангажираните и активно неангажираните служители е от порядъка на
12:1.
Средното ниво на ангажираност в държавната администрация, изчислено по
методиката на Aon/ARS (74%) e над средното ниво за бизнес организациите (68%),
установено в проучването на Aon/ARS през 2017 година.
Използването на модела на Civil Service People Survey допълнително позволява
сравнение между резултатите на българската държавна администрация и резултатите на
администрацията на Обединеното Кралство. Сравненията на глобалния индекс на
ангажираност са представени във фигура 3. Данните за Великобритания са от годишното
изследване, проведено в края на 2018 година. Това са най-високите резултати по индекса
на ангажираност в британската администрация за последните 10 години.
Във фигура 3 са посочени стойностите на глобалния индекс на ангажираност
(средните аритметични) за българската и британската администрации.

България 69%

Великобритания 62%
Фигура 3. Сравнение между ангажираността (глобален индекс) на
служителите в държавната администрация - България, Великобритания
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От гледна точка на демографските и организационно-административни
променливи, резултатите от проучването показват следното:
 Жените държавни служители са по-ангажирани от своите колеги мъже (съответно
71% и 65%).
 Новото на ангажираност расте с увеличаване на възрастта и така средното ниво
на ангажираност на служителите на възраст над 50 г. е най-високо (73%). Най-ниска
(67%) е ангажираността на служителите на възраст до 35 г. Този резултат за връзката
между възраст и ниво на ангажираност се потвърждава и в проучването на AON България
за бизнес сектора у нас.
 В зависимост от заеманата длъжност, нивото на ангажираност е най-високо при
служителите на ръководни длъжности (77%) и най-ниско при служителите на експертни
длъжности с аналитични и/или контролни функции (77%).
 Служителите от общата администрация са сравнително по-високо ангажирани от
тези в специализираната – съответно 73% и 68%.
 От гледна точка на типа администрация, служителите в общински администрации
са с най-висока ангажираност (77%), а тези в държавни агенции с най-ниска (66%).
Разликите не са големи, но са отчетливи и могат да бъдат обяснени с това, че общинските
служители имат по-пряк контакт с гражданите, работят за решаването на конкретни
проблеми, по-лесно могат да видят резултатите от своята работа и да усетят
удовлетворение от своя принос за благополучието на хората в общината.
В таблица 2 са представени индексите на факторите заложени в модела, които са
подредени по значимост и са сравнени със съответните стойности на резултатите на
британската администрация.
Таблица 2. Сравнителни резултати за България и Великобритания
Фактори на ангажираността
България
Великобритания
(2019)
(2018)
Лидерство и управление на промяната
67%
47%
Моята работа

75%

76%

Моят екип

75%

81%

Учене и развитие

60%

54%

Ресурси и натоварване

76%

73%

Възнаграждение

37%

31%

Организационни цели

90%

83%

Моят пряк ръководител

74%

70%

336

Заключение
Първото национално проучване на ангажираността на служителите в държавната
администрация се оказа широко представително при участие на над 6200 служители от
всички нива и видове администрации. То опроверга песимистичните предварителни
очаквания и показа, че средното ниво на ангажираност в държавната администрация на
България е по-високо от това в държавния сектор на Великобритания, както и от
средното ниво на ангажираност в бизнес сектора у нас. Интересно е да се отбележи, че
за HR мениджъри от бизнес сектора тези резултати за българската държавна
администрация най-често се възприемат като напълно обясними и не пораждат
съмнения. Обратно на това, реакцията на ръководители и експерти от администрацията
спрямо посочените сравнителни резултати преобладаващо е скептична. Може да се
приеме, че тези различия в отношението към резултатите вероятно изискват
допълнителни дискусии и анализи, които обаче задължително трябва да се основават на
периодични, широко представителни проучвания и сравнения.
Съотношение 12:1 между ангажираните и активно дезангажираните служители е
характерно за добре управляваните организации. То е показателно за това, че въпреки
някои недостатъци на работата в държавната администрация, като цяло повечето
служители харесват работата си, виждат смисъл в това, което работят и смятат че са
постигнали добър баланс между работа и личен живот. За тях администрацията е добро
място за професионална реализация.
Най-висок дял (55%) от служителите в държавната администрация на България са
умерено ангажираните. Това е така в повечето организации и не само в България, но и
по света. Много положителен резултат е обаче, че високо ангажираните (24%) са повече
от двете категории неангажирани служители (общо 19%), което се среща сравнително
по-рядко и е белег за добро ниво на ангажираност.
Двата основни фактора, на които се дължи високата ангажираност на служителите
са стратегическото лидерство и ясните цели. Възможно е положителните оценки
отнасящи се до стратегическото лидерство да бъдат изтълкувани и по начин, който
приписва на тези оценки липса на критичност. Трябва обаче да се напомни, че
проучването беше анонимно и неговият дизайн напълно изключва възможността да се
правят изводи на ниво отделна администрация. Поради това няма основание да смята, че
има изкривяване в резултатите по този фактор.
Разбира се, не всички резултати са положителни. В много отношения има нужда от
подобрение и преодоляване на някои притеснителни тенденции. Ето по-важните от тях:

Може би най-сериозната бариера пред българската администрация е
нейният консерватизъм. Анализът на отговорите на отделните въпроси показва, че
недостатъчното стимулиране на аналитичното и иновативно мислене намалява оценките
по редица фактори като стратегическо лидерство, работа в екип, възможности за учене и
развитие и др.

Не е изненада, че най-ниските оценки се отчитат за удовлетвореността от
трудовите възнаграждения. Добре известно е, че решаването на този проблем ще изисква
комплекс от мерки. Като минимум те трябва да включват сериозни промени за
осигуряване на повече ефективност и продуктивност в работата на администрацията,
вкл. чрез оптимизиране на процесите и дигитализация. Но не само това. В проучването
бяха регистрирани статистически значими разлики във възприятията за удовлетвореност
от възнагражденията на служителите от различни по тип администрации. Те изглежда се
комбинират със също толкова значими разлики във възприятията на служителите за
работно натоварване.
В заключение, на фона на очертаните резултати и наред със заявената на различни
обсъждания необходимост от ежегодно провеждане на такова проучване, могат да се
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посочат следните, по-важни насоки за повишаване на ангажираността на служителите в
държавната администрация:
Първо - развитие на лидерството и екипността. Въпреки позитивните резултати от
проучването, необходимо е лидерите в администрацията да станат по-отворени към нови
идеи и предложения за иновации, както и да развиват умения за управление в условия на
постоянни промени и по-висока степен на неопределеност. Нужно е и допълнително
насърчаване на колаборативната работа, вкл. чрез използване на дигитални технологии.
Второ - разширяване на възможностите за учене и развитие на работното място.
Ученето става все по-тясно свързано с процеса на работа, по-персонализирано и
постоянно. Това налага организациите да изграждат нова култура на учене и да
поощряват служителите, които непрекъснато учат нови неща.
Трето - по-широкото прилагане на вътрешната мобилност, периодичното
обновяване на длъжностните задължения и ротацията на работното място като начини за
развитие, мотивиране и повишаване на ангажираността на служителите.
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Резюме: Целта на тази статия е да документира, че управлението на знанието в публичния
сектор представлява необходимост, основаваща се на навременния ангажимент за привеждане в
съответствие с изискванията на съвременната администрация и икономика. Научната цел на
представеното изследване е да се проучи функционалната необходимост от използване на
принципите на управлението на знанието в публичния сектор. Държавни служители са изследвани
със структуриран въпросник. Установено е, че прилагането на управлението на знанието
птредставлява значимо административно предизвикателство за Регион Северно Егейско море.
Ключови думи: управление на знанието, публична администрация, администрация на
обществените организации
Abstract: The purpose of this article is to corroborate that knowledge management in the public
sector constitutes a necessity on the basis of timely commitment in coordination with the requirements of
administration and economy. The scientific goal of this research is to examine the functional necessity of
the principles of knowledge management in the public sector using. The public employees were asked to
respond to a structured questionnaire. The implementation of knowledge management was found to
constitute a significant administrative challenge for the Region of North Aegean.
Keywords: Knowledge management, Public Administration, Administration of Public Organizations
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Introduction
Knowledge is one of the most significant assets of every organization. The result of
knowledge provides the organization with a perpetual and viable competitive advantage. In
today’s economy, knowledge constitutes a basic productive factor of the organization which is
now considered more important than earth, labor or capital (Uriarte, 2008, p.4).
Knowledge management refers to the process through which organizations create value
out of knowledge (Uriarte, 2008, p.13). Knowledge management can be considered as an
administrative or operational tool or as a strategic administrative tool (Omotayo, 2015, p.12).
Knowledge management may become a strategic advantage for all modern organizationsespecially in the case of private business - as it is directly related to their level of competiveness
and therefore their viability. In the public sector there is no such threat due to its particularity
and its monopolistic nature. Under these circumstances, it could be concluded that knowledge
management may constitute a “luxury” for the public sector (Omotayo, 2015, p.2).
Furthermore, the cost of knowledge management implementation systems(e.g. technological
equipment, management data systems, the adjustment of the organizational and administrative
structure, redetermination of strategic orientation, formation of training programs, etc)
(Rossidis and Aspridis, 2017, p.31) add to the skepticism and reluctance regarding the necessity
of using such practices.
Despite these facts, the supporters of applying knowledge management systems in
organizations are increasing. Desouza (2011, p.34) notes that without the appropriate concern
for the correct implementation of knowledge management principles, the organizations will not
function perfectly and that will lead to ineffective and inefficient functionality with the
inevitable consequence of low degree customer satisfaction jeopardizing the viability of the
organization. Knowledge management offers the employees opportunities to enhance their
skills and experience through the cooperation and knowledge exchange with their colleagues,
thus increasing their performance and creating added value to the organizations. Knowledge
management may offer similar benefits to public organizations. According to Raja and Raja
(2008, p.53), public services via the use of knowledge management systems acquire the
opportunity to receive information faster and with precision, be better informed and make more
direct and correct administrative decisions.
Knowledge management in the public sector
Knowledge management in the public sector constitutes a particularly useful
administrative approach with remarkable potentials (Rossidis and Aspridis, 2017, p.219).
Intentional knowledge management assists organizations to realize the benefits of its
implementation (Cong and Pandya, 2003, p.25). The greatest challenge for public
administration is the alteration of the prevailing culture by paraphrasing the known statement
“Knowledge is power” and moving on to its contemporary development “the exchange of
knowledge is power”.(Al-Hawari and Hasan, 2004).
Knowledge management constitutes a dynamic, evolving set of interacting implements
existing and new, practices and procedures that use technology and social interactions in the
provision of public services. Contemporary public administrations under the timely spirit of
New Public Management tend to increasingly apply practices of the private sector attempting
to reach the corresponding efficiency levels (Rossidis, 2014). In this frame, the existing
bureaucratic administration gives its place to alternative and innovative mechanisms. The
structure of the organization becomes more efficient and improves interdepartmental
cooperation, improving the services provided and therefore the performance of the
organization. The application of the practices of knowledge management in the public sector
constitutes a contemporary challenge for governmental administrations. (OECD, 2003). This

340

specific task is based on an exceptionally significant reforming prospect, which is directly
connected with the international technological and social- economic developments which
public administration is trying to follow. The effort to integrate the theory of managing
knowledge in the public sector is becoming all the more intense, upgrading its significance in
government agenda.
In Greek reality, many public organizations realizing the necessity to optimize the
exploitation of cognitive features process have attempted to integrate several tools and models
which are based on the theory of knowledge management. So far these efforts have been
individual and fragmentary and do not fully support a complete strategic approach of
knowledge management. Greek public policies have at no level focused on the formation of
strategies centered on knowledge management. Via this article the exploration of the prospect
of integrating knowledge management systems is attempted using as a research field the case
of the North Aegean Region (NAR).
Development of primary research
The development of primary research is based on the exploration of the particular working
conditions and the broader administrative and organizational frame of the public sector
(specifically North Aegean Region) through which knowledge management principles and
tools may be applied promoting the prospects of efficiency level advancement. The following
research elements are focused on:
1. Registration of the existing acquired knowledge at individual and operational level and the
problems that occur due to the lack of knowledge during employees’ daily work.
2. Registration of the manner, the methods and the procedure of applying existing knowledge
management systems in the North Aegean Region through the use of computer software.
3. Evaluation of education efficiency, the studying of the organizational culture of the service
in relation to the intention of sharing knowledge and the benefit assessment that stems from
knowledge management.
Based on the exploration of the above research issues, the three basic pillars which knowledge
management is based on are also indirectly examined: a) people, b) procedures and c)
technology, as well as leadership and the culture of the service.
Research methodology
The methodological tool chosen to conduct this research was a structured questionnaire
administered via the service electronic mail address which every employee has. The questions
had been labeled as “mandatory”, a fact that assured there would not be deficient responses in
the research (Zafiropouolos 2015, p. 82-83), and were presented on a Likert five step-scale. The
questionnaire was sent during the period November 2017 – January 2018. It was addressed to
the employees of the Region on the five islands included in three Regional Units where NAR
services exist: RE Lesvos-Limnos, RE Chios, RE Samos-Ikaria. A total of 316 questionnaires
were sent. 106 employees responded (responding percentage 33,5%) – male 40(27,6%) and
female 66(38,6%).
The questionnaire contains seven units of suggestions/variables which examine: 1) the
existing (internal) knowledge of the employees and their working experience, 2) the possible
cognitive “problems during employees’ daily work, 3) the source of their knowledge and
information, 4) the employees’ preferences regarding the way, the means and the selection of
the appropriate source which the required information is taken from, 5) the exploration of the
efficiency of their education and the prospect of using incentives to the ones who convey and
share the knowledge, 6) the views of the employees on the possible benefits of knowledge
management at an individual and group level, 7) the demographic features of the sample.
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With the intention of examining the consistency of the questionnaire, namely the internal
coherence of the questions as well as getting error free results, a credibility check was made.
The value of the Cronbach alpha factor in the questionnaire was found to be 0.865.
The analysis of the demographic profile of those questioned took place with the
descriptive analysis of the answers given by the staff with regard to the frequency, main
tendency and dispersion. For the determination of the correlation non-variable techniques were
used, amely the (chi-square test) and the Kruskal-Wallis check. In order to examine the
correlation among the three Regional Units the Kruskal-Wallis check was applied. The criteria
apply for the specific facts and the conditions determined are:
H0: There is no difference among the three Regional Units as to how they are placed in every
variable (zero hypothesis).
H1: There is a difference among the three Regional Units as to how they are placed in every
variable (native hypothesis).
The significance level of the specific check is determined at a=0,05 and the rejection area of
the zero hypothesis Ho over the alternative hypothesis H1 is sig<0,05 (Dafermos, 2005, p.615),
(Siomkos and Vassilakopoulou, 2005, p.509). In order to complete the statistic processing of
the facts, correlation checks among the 40 variables and the demographic features of those
questioned were conducted. Through this processing more conclusions directly connected with
the gender, the age, the literacy level of those asked, the working position, the Regional Unit
which he works for and the years of service may be extracted. Given that there are orderly
variables and a big sample, the x2 check (independence check) was applied, which is used to
check the significance of the differences between the two independent samples with regard to
their specific features. The hypotheses to be examined every time are:
H0: The features A and B are independent and therefore there is no correlation between the
variables they represent (zero hypothesis).
H1: The features A and B are not independent and therefore there is a correlation between the
variables they represent (alternative hypothesis).
The checks will be conducted at a significance level of a=0,05 and the rejection area of the zero
hypothesis over the alternative hypothesis is sig<0,05 (Emanouilidis, 2013, p.237). The
conclusions are directly combined with the gender, the age, the literacy level of the person
questioned, the working position, the Regional Unit he works at and the years of service.
Analysis of facts and interpretation of results
From the demographic data of the employees that participated in the research, it is noted
that 62,3% were women and 37,7% were men. The age groups of 36-45 and 46-55 dominated
with percentages of 43,6% and 36,8% respectively. The 56-65 group followed with a percentage
of 14,2%, while the groups of 18-25 and over 65 appeared with a percentage of less than 1%.
54,7% were employees, while 45,3% were heads of divisions and departments. The holders of
Master’s or Doctorate degrees constituted the 37,7%, the holders of a Bachelor degree 27,4%,
graduates of technological institutes 21,7% and high school graduates 11,3%, respectively.
1,9% were in a Special Scientist position. It is noted that the questionnaire was not answered
by any employee of primary school level. 47,2% of the employees who answered the
questionnaire worked in the Regional Unit of Chios, 36,8% in the RU of Lesvos-Limnos and
16% in the RU of Samos-Ikaria. As for the years of service of the people questioned, 50% had
from 11 to 20 years of service and they were followed by the employees with service of 21 to
30 and finally the “newcomers” who had 0 to 10 years of service, with percentages of 20,8%
and 17,0%, respectively. Employees with more than 31 years of service constituted the 12,3%
of the sample.
The knowledge of the employees
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The people questioned agreed collectively and intensely that they have knowledge and
experience which their colleagues would benefit from (M=4,11).They also consider that the
departure of a colleague with knowledge and experience constitutes a great loss for the Service
(M=4,09). As for the other variables, “your theoretical knowledge (education) is useful to your
work”, ”your previous professional experience is useful to your current work”, “your colleagues
appreciate your theoretical knowledge and your professional experience” and “your service or
the highest administration are aware of your theoretical knowledge (education) and your
professional experience”, those questioned agree with them at a satisfactory level with values
that range from M=3,39-M=3,92.
From the non-variable check according to Kruskal-Wallis a substantial statistical
difference occurred among the Regional Units with regard to the variables:
-Your colleagues know about your theoretical knowledge and your professional experience
(sig=,041)
- Your Service or the highest administration knows about your theoretical knowledge
(education) and your professional experience (sig=,016)
From the check of correlation check x2 (independence check), between the acquired
knowledge of the employees and the demographical features of those questioned it was noted
that age influences the majority of the variables. Furthermore, the literacy level influences the
usefulness of education to work and the years of service influence the Service’s or the highest
administration’s knowledge in relation to the theoretical knowledge, education and professional
experience of the employees.
Τhe “problems” of knowledge during work
Questions such as: “What must I do”, “How must I do it”, “Who can offer cooperation or
help” and “Where can I find relative information”, refer to problems of knowledge which may
appear during the everyday work of the employees”. The people questioned maintained an
average status (M=2,57-2,70). The greatest percentage (34,0-35,8%) disagreed that such
“problems” often occur. Neither “agree nor disagree” responded the 23,6-31,1% of the
employees, while the 18,9-23,6% agreed that during their everyday work they often encounter
such “problems”. Problems do not occur responded the 11,3-18,9%, whereas a very small
percentage of 1,9-4,7% states that <problems> of knowledge do occur every day.
From the non-variable check independence (difference) among the three Units appeared
regarding the variable:
- You are not positive as to WHO may offer you cooperation or help (sig=,046)
It was found that age influences all the variables and the literacy level influences all but
“WHAT”. It is natural that the younger employees do not have the knowledge and experience
that their older colleagues have. Accordingly, it can be stated that the employees with a higher
literacy level can more easily find a solution to “problems” of knowledge.
The sources of information – knowledge and the existing technology
The employees were asked to express their opinion as to whether the Service has unique
procedures- prewritten documents, software systems and/or data bases, whether the access or
use is easy, if the electronic means are sufficient for the finding of information and access to
knowledge, if the sources of information which are daily at their disposal almost always help
them find the information they need and if it helps them save time during the decision-making
process. The employees were asked if the money spent by the Service on technology and
software was more than the previous year. The questioned ones agreed with most of them
(M=3,10-3,54) to a satisfactory degree. The employees marginally agreed on whether the access
or use of the software is difficult or the files or data bases are not contemporary or the files of
the Service are not updated (M=2,83). Disagreement, which reaches a total percentage of 62,2%

343

on behalf of the employees, occurs on the more money spent this year than the previous one on
technology and software systems (M=2,15). The majority of the employees agreed that the
electronic means are appropriate for the finding of information and access to knowledge
(47,2%), the sources of knowledge which are at their disposal everyday help them find
information which they need (46,2%) and the available sources of information help them save
time during the decision-making process. (45,3%). The employees remained neutral as to
whether the Service has unique procedures/documents (34,9%) and 33,0% agreed that the
existing data base files and systems as well as the access or use are difficult or the systems are
not contemporary or the data bases are not updated. As for the existence of software systems
and data bases in which data, information and other files are registered, there is a dispersion,
with the opinion <agree> exceeding (34,9%) followed by <do not agree-nor agree> and <agree>
with the same percentage of 22,6%.
According to the non-variable check that was conducted, independence was observed among
the below variables per Regional Unit:
- The sources of information that are daily at my disposal almost always help me find the
information I need (sig,006).
- The sources of information which are my disposal help me save time during the decisionmaking process (sig=,022).
- The money spent by the Service on technology and software systems are more than the
previous year (sig=,001).
The age influences the opinions of those asked about the existence of unique
Procedures/documents, software systems and files, data bases and software systems with a
difficulty in access or usage. The Regional Unit of work influences the variables that relate to
the finding of information at the source which the employees search as well as the access to
files and data bases which are not contemporary or updated. It is noted that larger expenditure
than the previous year on software systems is influenced by gender, age, literacy level and the
Regional Unit of work.
The method, the frequency and degree of communication
In order to acquire knowledge the employees responded that they use electronic sources,
such as the internet and data bases (M=4,23), telephone communication (M=3,65), the use of
documents and archives (M=3,50) and finally they search for knowledge orally during meetings
and conferences (M=3,04). The percentages follow the above order. It is noted that searching
orally for knowledge in meetings and conferences is rare, as it was expressed by the 33,0% of
the employees. Communication with the Ministry in charge is rare (45,3%), regular with the
Region (33,0%), while communication with other Regions or Regional Units is limited (36,8%
and 35,8%, respectively). The sources of knowledge which 48 employees turn to, who
completed the selection <other>, are people with special knowledge or other services that are
not mentioned in the questionnaire. From the non-variable check that was conducted, a
difference occurred among the three Regional Units relating to the following variables:
- With the use of documents/archives (sig=,024)
- Other Regions/ Regional Units (sig=,041).
As above, the age influences all the variables. The literacy level influences the use of documents
and archives, as well as the communication with the Ministry. The years of service influence
telephone communication. Gender and position influence the communication with other
Regions.
The effectiveness of training, culture and the incentives
By researching the effectiveness of training, culture and incentives, it was clear that the
people questioned would appreciate (M=3,84) an incentive/reward system being applied (moral
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or/and economic) for the employees who carry and share the knowledge they have. They also
state that at the Service they work, the employees learn through practice (<on the job>)
(M=3,83). As for the opinion of the questioned about the cooperation among colleagues, they
state that it is very limited (M=2,55-3,34). At the same low level is the opinion of the questioned
concerning the training they receive by the Service. From the comparative analysis of the
percentages it is understood that the employees do not devote time to be trained and consider
that the employees who were trained this current year are not more than those who were trained
the previous year. They disagree that the employees train their colleagues after a seminar and
they are not satisfied with the knowledge offered by the Service. From the non-variable check
that was conducted, it appeared that there is no difference among the three Regional Units with
regard to the effectiveness of training, culture and incentives. From the correlation check, it
appeared that almost all parameters have a direct connection with the age of the employees.
The desired incentive/reward system correlates with the position and the years of service.
The possible benefits
Knowledge has multiple benefits both for the Service and for the employees (M=3,834,01) according to the opinion of those questioned. It is acknowledged by the employees that
knowledge may improve the image of the Service towards the citizens, reduce the possibility
of error on behalf of the employees, reduce working time and increase productivity and work
performance, but also help the administration make the correct decisions. Similar conclusions
appear from the study of the percentages. The employees agreed or agreed completely to a
percentage of over 70%. From the non-variable check that was conducted, it appeared that there
is no difference among the three Regional Units concerning the benefits of knowledge. From
the correlation check, it appears that the image of the Service towards the citizens and the
reduction in the possibility of error correlate with age, whereas less working time correlates
with gender.
Research restrictions and suggestions for further research
The research was conducted on five different islands in the North Aegean Region, on
employees who belong to three former Self-governed Prefectures with a different culture and
different internal function. From the Kruskal-Wallis analysis, it appeared that there are
differences among the three Regional Units concerning the stances/position of their employees
on many variables. Their exploration constitutes an element for future research.
No
employee of a mandatory educational level answered the questionnaire excluding therefore the
opinion of that category of employees.
Conclusive thoughts: The challenge and the suggested implementation plan of
knowledge management in the North Aegean Region
From the analysis of the results of the research it appears that there are sufficient
presuppositions for the planning of a strategy for knowledge management in the North Aegean
Region. Under these circumstances, the North Aegean Region could reach standards of an
organization of knowledge proceeding to actions as determined below:
- To develop systems that will register and convey the internal knowledge and good practices
- To register the knowledge from internal and external sources, select the knowledge that is
necessary for the functioning of the organization after valuation of the registered knowledge
and save the selected knowledge in a standardized form
- To create an internal network or network gateway with extensive communicative prospects
for the installation and retrieval of this knowledge.
- To create models for cooperation in a regional and national level as well as among public
bodies.
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- To focus on the employees to reap the benefits of their knowledge as the employees are the
bearers of knowledge and act as a warehouse of knowledge.
- The highest administration should support the implementation of knowledge management
- To create a positive attitude on behalf of the employees towards knowledge management and
assure the participation of the employees aiming to alter the existing organizational culture.
- To assure that the valuable knowledge of the employees who are to leave the Service will not
be lost.
- To make the best of the knowledge and the experience of the newcomers to the North Aegean
Region employees
- To provide incentives reward systems for those who convey and exchange knowledge
- To systematically organize the “warehouses” of knowledge, meaning the data bases, the
documents
- To create leaders who will encourage and promote the common use of knowledge.
- To promote educating and training systems
- To create and adopt “knowledge charts” with the intention of having easy access and
exploitation of the existing knowledge
- To create a strategic goal to alter the attitude of the NAR on the basis of cooperation and
reciprocity aiming to better communication and sharing of knowledge.
In this research the existing status of knowledge of the employees was registered at an
individual level and the NAR at an operational level. Furthermore, the procedures under which
knowledge is managed by utilizing the existing technological structure were examined.
Problems in training and sharing of knowledge were revealed and facts were elicited with regard
to the knowledge management culture. From the research and the processing of the data, useful
conclusions were drawn for the improvement of the efficiency and performance level via the
exploitation of knowledge. The North Aegean Region joining in a perpetually altering
environment is asked to correspond to the forming challenges embodying the principles of
knowledge management, definitively modernizing its function and reaping the upcoming
benefits realizing that in this modern era of information and communication the exploitation of
knowledge constitutes an evident necessity.
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Резюме: Цел на настоящото изследване е да подложи на емпирична проверка наличието на
връзка между два конструкта- „емоционалната интелигентност“ и „успех в кариерата“ на
служителите в държавна организация, както и предиктивната спососбност на емоционалната
интелигентност по отношение на възприятието за успешна кариера. Извадката обхваща 79 лица на
възраст от 28 до 60 години, от които 11 мъже и 68 жени, всички с висше образование. Проучването е
реализирано със самооценъчен въпросник за емоционална интелигентност Trait Meta–Mood Scale
(TMMS), (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey & Palfai, 1995) и скала за удовлетвореност от кариерата
(Greenhaus, Parasuraman & Wormley, 1990). Резултатите от изследването разкиват наличието на
силна положителна взаимовръзка между Емоционалната интелигентност и удовлетвореността от
кариерата, както и влияние от страна на някои от дименсиите на емоционалната интелигентност
върху усещането за удовлетвореността от кариерата на служителите.
Ключови думи: емоционална интелигентност, удовлетвореност от кариерата, внимание към
чувствата, интегриране на чувствата
Abstract: The purpose of the study is to empirically test the correlation between two constructs "emotional intelligence" and "career success" of employees in state organization, as well as the predictive
capacity of emotional intelligence in terms of perceiving for a successful career. The sample included 79
persons aged 28 to 60 years, of which 11 men and 68 women, all of them with higher education. The study
was implemented with a self-reported emotional intelligence questionnaire Trait Meta-Mood Scale
(TMMS), (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey & Palfai, 1995) and a career satisfaction scale (Greenhaus,
Parasuraman & Wormley, 1990). The results of the study reveal a strong positive relationship between
emotional intelligence and career satisfaction, as well as the influence of some of the dimensions of emotional
intelligence on employees' sense of satisfaction with their careers.
Keywords: еmotional intelligence, career satisfaction, attention to feelings, integration of feelings

Увод
Съвременните условия на непрекъснати промени и реорганизация на работния
процес налагат изключително бърза и моментна адаптация към новосъздалите се
обстоятелства от страна на служителите. Тази динамика изправя човешките ресурси в
организациите пред редица трудности, свързани с техния личен и кариерен път, справяне
с предизвикателствата и професионалния стрес. Социалната подкрепа е организационен
фактор от изключителна значимост в
процес на предпазване и справяне с
професионалния стрес. Социалната подкрепа
има различни форми- социална
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интеграция, емоционална подкрепа, информация, инструментална подкрепа, подкрепа
на другия. Емоционалната подкрепа от своя страна може да бъде разделена на още 3
подформи: /1/ любов, свързаност, връзка; /2/ насърчаване, вербална подкрепа; /3/
доверие, емоционална “вентилация”( Donald, C. A. & Ware, J E., 1984, цит по Найденова,
2005). Емоционалната подкрепа се изразява в усещането на личността, че е не само
обичана и обгрижвана, но и, че е уважавана и ценена(Antonucci, 1985, цит по Найденова,
2005), също така усещането, че предизвиква симпатии и съпричастност. Емоционалната
подкрепа е важен инструмент за ефективното справяне с предизвикателствата в работна
среда, но не е достатъчно средство, осигуряващо успех в кариерата. Тя е само едно
необходимо стъпало, но стълбата към ефективното кариерно развитие, която създавава
нагласата за удовлетвореност от кариерата се изгражда на база развиването и
поддържането на високи нива на емоционална интелигентност на работното място от
страна на служителя.
Емоционалната интелигентност е онзи фактор, който дава възможност на хората
да се справят с емоционалните стресори (когнитивни или психични), както и с тези на
средата (физически и физиологични), чрез използването и усъвършенстването на
способността за саморегулация. Обмисляйки и контролирайки своите емоции и импулси,
индивидът е способен да премине постепенно и благополучно през промяната, като
избегне създаване на напрежение и допълнителен стрес.
Емоционална интелигентност и удовлетвореност от кариерата
Емоционалните способности за разпознаване, осъзнаване и управление на
собствените емоции, както и емоциите на другите, влияят върху развитието на
социалните и организационни умения и изграждане на междуличностни
взаимоотношения. Елементите на емоционалната интелигентност са свързани със
създаването на емоционална връзка между индивидите, споделеност, принадлежност и
идентификация с групата или организацията. Емоционалната компетентност (умението
на индивида да усеща, да се ориентира и да управлява собствените си и емоциите на
другите) позволява да се развият емпатията (желание и способност за съпреживяване),
съчувствието и социалните умения, а създаването на емоционална устойчивост и
психическата стабилност се отнася до посрещане и решаване на проблеми, конфликти и
конфликтни ситуации в групата.
Основните компоненти на емоционалната интелигентност способстват още за
адаптивността, поемането на инициатива и стремежът към постигане на кариерен успех,
разглеждани както в личностен, така и в организационен план. Няма потребност,
действие или поведенчески акт, които да не са регулирани или да са лишени от
съответното емоционално състояние. Според Фройд и неговата психоаналитична теория,
човешкият индивид е воден от потребности и инстинкти(несъзнавани и противоположни
влечения)( Фройд, 2014).За да бъдат задоволени те обаче и да се предприеме подходящо
поведение в отговор, е необходимо наличие на мотив и мотивация. Човешкото поведение
в огромна част е резултат от емоции, за които дори личността често няма представа, а
когнитивните процеси, които се свързват с него са силно повлияни и мотивирани отново
от емоционалната сфера. Смята се, че личностите с по-високи нива на емоционална
интелигентност обикновено са по-мотивирани и ефективни, без значение в коя сфера на
дейност се реализират, което превръща емоционалната интелигентност в съществено
значим фактор за мотивационния процес и процеса на развитие на кариерата. Не на
последно място, за наличието на установена връзка между разглежданите компоненти
свидетелстват настъпилите във времето промени в обхвата и разбирането за
емоционалната интелигентност и същността на самата кариера.
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Емоционалната интелигентност първоначално е разглеждана като когнитивна
способност за преработка на информация, свързана с емоциите. Постепенно в
продължение на няколко десетилетия се отваря теоретичното пространство за дискусия
по темата за ролята на личностните черти, индивидуалните различия и връзките им с
интелекта
Теорията за „множествената интелигентност“ постулира съществуването на
различни видове интелигентност (Гарднър, 2014). Два от посочените от Гарднър 7 типа
интелект- междуличностен и вътреличностен са силно свързани с ЕИ. Разглеждани
заедно, те представляват изследваната от Торндайк социална интелигентност, тъй като
тя е свързана със социалната адаптация на човешкия индивид, която от своя страна
предполага познаване, осъзнаване и управление, както на индивидуалните емоции на
човека, така и на тези на другите.
Най-значим етап в историята на изследването на емоционалната интелигентност е
работата на американските психолози Джон Майер и Питър Салови. Те първи предлагат
термина „емоционален интелект“ през 1990 г. и въвеждат понятието „емоционална
интелигентност“. Това поставя началото на изследователска програма за разработване на
валидни измерители на емоционалната интелигентност, която да демонстрира
значимостта й и да очертае насоките на концепцията. Провеждайки серия от
експерименти, Салови и Майер установяват значимостта на способностите „да се
идентифицира и назове изживяно настроение“, „да се възприемат точно, да се разбират
и оценяват емоциите на другите“ и не на последно място способността за „справяне с
промени и изграждане на мрежи от социални отношения“ (Паунов, 2013, с. 47). За тях
ЕИ е способност (Майер, Саловей, Карузо, 2001), „съвкупност от некогнитивни
способности, компетенции и умения“ и социална интелигентност (Bar-On, 1997, цит.
по Mayer et al., 2000).
Голман от своя страна разработва рамка от пет елемента, които определят
емоционалната интелигентност: самоосъзнатост - хората с висока емоционална
интелигентност обикновено са с много високо самосъзнание, те разбират емоциите си и
как те влияят на поведението им; саморегулация -това е способността да се контролират
емоции и импулси; мотивация - хората с висока степен на емоционална интелигентност
обикновено са мотивирани; емпатия - това е може би вторият най-важен елемент на
емоционална интелигентност; социални умения- изграждането и поддържането на
взаимоотношения (Голман, 2011).
Една от характеристиките на емоционалната интелигентност, която се
проблематизира през първите години от споменаването на термина, е свързана с
отнасянето й към групата на чертите на личността, без да се посочат ясни основания за
това(Сиймън, Кенрик, 1994, цит. по Кардашева, 2015). Фърнам и Петридес са
привърженици на този подход и разглеждат емоционалната интелигентност като
личностна черта. За тях емоционалната интелигентност е диаметрално противоположна
на когнитивните способности и може да се състои основно от личностни дименсии-15
на брой (Petrides, Furnham, 2003).
Джордан и Трот определят ЕИ като конструкт, който включва способността на
индивида да наблюдава и контролира собствените и чуждите емоции, способността да
различава положителното и отрицателното въздействие на емоциите, и способността да
използва емоционална информация, за да анализира мисленето и действията си (Jordan,
Troth, 2002). Изследователи на тази тематика се обединяват около разбирането, че ядрото
на ЕИ се състои в способността да разпознаваме и разбираме собствените чувства,
както и чувствата на околните, което умение води до по- ефективно взаимодействие с
останалите индивиди, изграждане на стабилни и удовлетворяващи взаимоотношения в
личния и професионален живот.
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Последните години се наблюдават нови открития в областта на емоциите и
емоционалната интелигентност, които им отреждат все по-стабилно и важно място в
живота на човек. Това от своя страна променя и възгледа на човека към тях и връзката
им с неговото професионално и личностно развитие. Едни от най-ярките примери за това
са промените, които настъпват във възприемането на кариерата и възможностите за
кариерно развитие. Безспорен факт е непрекъснато нарастващото разнообразие от
възможности за професионално развитие, но акцентът в кариерата все повече и по-често
се поставя върху постиженията, свързани с личностното развитие и баланса работаличен живот. Традиционните кариерни модели днес са променени именно в тази посока,
като още повече се измества фокусът към променящата се кариера, „кариера без
граници“ и сравнително новия дауншифтинг.
Кариерното развитие представлява процес за подготовка за избор, избиране и
многократно правене на избори сред множество занимания, съществуващи в
обществото( Браун & Брукс, 1990, цит. по Карабельова, 2011). Идеята за кариерата като
процес през целия живот проличава и в работата на С. Сиърс, според когото „кариерното
развитие е цялостният сбор от психологически, социологически, образователни,
физически, икономически и случайни фактори, които се комбинират, за да оформят
кариерата на индивида през целия му живот“ (Карабельова,2011, с. 94).
Кариерата според Д. Сюпър не е просто ходене на работа, а процес, който
претърпява развитие едновременно с развитието на живота и включва всички роли,
които индивидът играе в живота си (професионални, семейни, социални и граждански),
а това му осигурява място в обществото и спомага за постигане на индивидуална
удовлетвореност и щастие. (Карабельова, 2011).
В съвременните условия са налице редица възможни критерии за оценяване на
успеха в кариерата, които най-общо се ръководят от вътрешно удовлетворение, баланс,
автономия, свобода и др.
Съществуват различни начини за определяне на кариерния успех, като за някои
индивиди дори той може да бъде движение по ръба, промяна в посоката, организацията,
стремежа. Но едно е ясно, няма един-единствен начин за постигане на успех, което
обяснява използването на друг термин - многостранен кариерен път (Здравкова, 2015).
В основата на проблема с кариерното развитие лежи идеята за успеха и провала.
Разглеждан от обективно или външно гледище - единствено по отношение на
придобиването на награди, които се ценят от обществото, за успеха в кариерата се съди
през призмата на външния наблюдател, който използва обективни критерии за оценка.
Критериите, които най-често се срещат при него са придобитият статус в организацията
или кариерата, скоростта на вертикален напредък в корпоративната или
професионалната йерархия, престижът на професията и финансовите придобивки.
Другият поглед е върху субективна или вътрешна идея за кариерния успех, при
който оценката се осъществява от страна на самия индивид. Той сам прави оценка на
кариерата, опирайки се на своите ценности, вярвания и стремежи (нивата на преживяна
удовлетвореност, възприета сигурност, възможности за креативност), както и тези на
другите (напредък и представяне в сравнение с другите, признание от референтната
група), а също и на минали, настоящи и бъдещи очаквания за постижения (Барух, 2011).
Удовлетвореността от кариерата се свързва положително с възможност за
работата в управлението на хора и дейности, нивото на заплата, броя на получените
повишения, възприятията за възходяща мобилност, спонсорството в рамките на дадена
организация, приемането, дискретността на работата, надзорната подкрепа, кариерните
стратегии, възприятието за хармония между личностните и организационните ценности
и изпълнение на работата. Удовлетвореността от кариерата се свързва отрицателно с
достигането на кариерно плато (Aryee et al., 1994; Greenhaus et al., 1990; Seibert et al.,
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1999). Данни от факторен анализ показват, че общото възприятие за удовлетвореността
от кариерата емпирично се различава от финансовия успех и йерархичния успех в
организацията(Aryee et al., 1994).Основните конструкти на емоционалната
интелигентност способстват за адаптивността, поемането на инициатива и стремежът
към постигане на кариерен успех, разглеждани както в личностен, така и в
организационен план.
Цел и задачи на изследването
Цел на настоящото изследване е да се провери на емпирично равнище дали
съществува положителна взаимовръзка между емоционалната интелигентност и
удовлетвореността от кариерата на служителите в държавна организация, както и
предиктивната способност на ЕИ и нейните дименсии спрямо удовлетвореността от
кариерата.
Задачи:
1)
Да се установи наличието или липсата на положителна взаимовръзка
между ЕИ и удовлетвореността от кариерата..
2)
Да бъде подложено на емпирична проверка допускането, че ЕИ и нейните
дименсии са фактор по отношение на удовлетвореността от кариерата.
Методика на изследването
Изследването обхваща 79 лица на възраст от 28 до 60 години, от които 11 мъже и
68 жени, всички изследвани лица са с висше образование. Удовлетвореността от
кариерата се измерва чрез скала за изследване удовлетвореността от кариерния успех
(Greenhaus, Parasuraman и Wormley 1990). Тя съдържа 5 въпроса. ЕИ се измерва със
самооценъчен въпросник за емоционална интелигентност Traiteta–Mood Scale (TMMS),
(Salovey, Mayer, Goldman, Turvey & Palfai, 1995), който се състои от 48 айтеми, разделени
в 4 скали - „яснота във възприемането на чувствата”, „отношение към емоциите”,
„внимание към чувствата” и „интегриране на чувствата”.
Резултати и дискусия
Във връзка с първата задача на изследването бе проведен корелационен анализ ,
резултатите от който са представени в Таблица 1. Бе потвърдена очакваната положителна
взаимовръзка на двата конструкта- ЕИ и удовлетвореност от кариерата ( r=.572, Sig=.041)
Таблица 1. Резултати от корелационен анализ за връзка между емоционална
интелигентност и удовлетвореност от кариерата

Обща
емоционална
интелигентност
Удв.Кариера

Коефициент на корелация на Пиърсън
Sig. (равнище на значимост)
Брой изследвани лица
Коефициент на корелация на Пиърсън
Sig. (равнище на значимост)
Брой изследвани лица

Обща
Кариера
емоционална
интелигентност
1
79
.572*
.041
79

.572*
.041
79
1
79

* Статистически значима корелация при равнище на значимост Sig < 0,05
** Статистически значима корелация при равнище на значимост Sig < 0,01
Самоосъзнатостта, способността да се разбират по-добре емоциите и нагласите на
околните, както саморегулацията и емпатията, пренесени в работна среда подпомагат
индивида да изгради една по-стабилна мрежа от контакти, която го кара да се чувства
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комфортно на работното място, приет и оценен като личност и професионалист, а
подкрепата на тази мрежа е от изключителна значимост за успеха в работата и напредъка
в кариерата. За това и не е изненадваща правопропорционалната положителна връзка
между двата конструкта, тоест с увеличаване ЕИ на служителя се очаква увеличаване и
на удовлетвореността му от кариерата.
Втората стъпка в изследването бе осъществяването на регресионен анализ между
ЕИ и удовлетвореността от кариерата. Резултатите от регресионния анализ изненадващо
отхвърлиха ролята на ЕИ като предиктор за удовлетвореността от кариерата на
изследваните служители в държавна организация. На следващ етап бе проведен
регресионен анализ между отделните дименсии на ЕИ и удовлетвореността от кариерата.
На Таб.2 се вижда, че резултатът за общия обяснен процент от вариациите на
зависимата променлива е 17% (R 2 = 0,173). Таблица 3 разкрива, че моделът е адекватен
(Sig. F = 0.019)
Таблица 2. Обобщен регресионен модел
Модел

Стандартна грешка

R
2

R
1 - линеен

.416a

.173

.119

4.797

а.Предиктори: (Константа), Яснота във възприемане на чувства,
Отношение към емоциите, Внимание към чувствата, Интегриране на чувствата
b. Зависима променлива удовлетвореност от кариерата

Таблица 3.
Модел
1 Регресия
Остатък
Общо

Сума на квадратите
293.478
1403.613
1697.091

df
4
75
79

Среден
квадрат
73.370
23.010

F

Sig.

3.189 .019a

a.Предиктори: (Константа), Яснота във възприемане на чувства, Отношение към емоциите,
Внимание чувствата, Интегриране на чувствата
b. Зависима променлива: удовлетвореност от кариерата

Две от измеренията на емоционалната интелигентност не оказват влияние върху
удовлетвореността от кариерата(виж Таб.4) и това са „яснота във възприемане на
чувствата“ и „отношение към чувствата“, при които Sig >0,05. Предиктори по отношение
на удовлетвореността от кариерата при държавните служители се оказват дименсиите
„внимание към чувствата“ (β = 0,467, Sig=.002) и „интегриране на чувствата “ (β = -0,391,
Sig=.009). Силното влияние на фактора внимение към чувствата е логичен за подобен
тип организационна среда. Смята се, че в бюрократичните структури има ясно и строго
разпределение на процедурите, всичко се върши механично и не се отделя много време
на хората в организацията както и на междуличностните отношения. През годините
държавната служба се свързва преди всичко със статус на държавните служители,
облагодетелстване от служебно положение и сигурна работа до живот (Илиева, 2009, стр.
252). Днес мотивацията на служителите да останат и да се развиват в държавната
организация, както и измерителите на удовлетвореността им от кариерата се свързват с
възможностите за личностно развитие, грижата и вниманието на организацията към
служителя не само като професионалист, но и като личност. Наличието на вниманието
към емоциите на другия показва, че индивидът е значим, че той е не само приет от
колегите и ръководителя, но и е важен за тях, тоест в този случай емоционалната
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интелигентност се свързва със субективния възглед за успех и удовлетвореност от
кариерата.
По отношение на фактора “интегриране на чувствата“ отрицателния знак на
регресионния коефициент бета изглежда изненадващ на пръв поглед, защото
интегрирането по същество е съчетаване на мисъл и емоция. Анализът на айтемите,
съставящи този фактор показват, че при него фокусът е по-скоро към негативните
емоции (Когато съм депресиран/а, не мога да спра да мисля за лоши неща; Въпреки че
понякога съм щастлив/а, имам по-скоро песимистична нагласа; Когато съм ядосан/а,
обикновено се оставям на това чувство.). Както Джордан и Трот твърдят(Jordan, Troth,
2002) емоционално интелигентните индивиди умеят да различават положителното и
отрицателното въздействие на емоциите. В случаите когато доминират негативните
емоции на работното място, няма как когнитивната им преработка от страна на индивида
да доведе до чувство на удовлетвореност, те могат да му послужат като посока какво би
следвало да промени и накъде да се движи в организацията, какво да развие в себе си,
като същевременно са индикатор за сериозни дефицити в настоящия момент, които
логично рефлектират в неудовлетвореност от професионалното развитие в актуалния
момент. С колкото повече негативни емоции се сблъсква индивидът в работна среда,
толкова по-ниска ще е удовлетвореността му от професионалното му развитие.
Таблица 4. Коефициенти, влияние на дименсиите на ЕИ
върху удовлетвореността от кариерата
Модел

(Константа)
Яснота във възприемане на
чувства
Отношение към емоциите
Внимание към чувствата
Интегриране на чувствата

Нестандартизирани
коефициенти
В
17.900
-.168

Стандартна
грешка
7.359
.108

.076
.433
-.481

.083
.135
.179

Стандартизирани
коефициенти
t

Beta

Sig.

-.188

2.432
-1.555

.018
.125

.110
.467
-.391

.921
3.207
-2.689

.361
.002
.009

a. Предиктори: (Константа), Яснота във възприемане на чувства, Отношение към емоциите,
Внимание към чувствата, Интегриране на чувствата
b. Зависима променлива: удовлетвореност от кариерата

Заключение
Все по-нарастващото изменение в схващането, отношението и очакванията от
кариерата на съвременния индивид, по посока на неговите нови приоритети, насочени
към задоволяване потребностите на неговата вътрешна и духовна същност изцяло
изместват фокуса не само към личния, но и към кариения живот. Посоката на тази
промяна насочва вниманието на все повече специалисти в областта към изследване
връзката между емоционалната интелигентност и кариерното развитие. Това се дължи
на новоформираната цялостна представа за процеса на кариерно развитие, според която
съвременната личност влага в кариерата преди всичко личен смисъл. Тези тенденции са
валидни и за държавните организации. Както твърди Кънева: „идеализираната типична
държавна служба, организирана в съответствие с модела на кариерата, все повече губи
привлекателността си за младите хора, които искат да сменят много по-често кариери,
месторабота и сектори“ (Кънева, 2015, с. 461). Наред с повишаването на образованост и
квалификация сред младите хора се изменят нуждите им, като към основните такива до
момента се добавя и потребност от уважение на личността, признание, възможност за
лична изява, възможност за постигане на високи резултати, възможност за развитие на
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вече усвоени знания и умения и придобиване на нови такива. Индивидуалните
характеристики, знания, умения, опит, стремеж към постижения, както и ценностите,
мотивацията и удовлетвореността на служителите лежат в основата, както на тяхното
кариерно развитие, така и на ефективността и просперитета на организацията, в която
работят. Съвременните служители биват все по-взискателни към работодателя,
организацията и условията, които предопределят тяхното кариерно развитие. А
развитието на съвременните организации до голяма степен зависи от индивидуалната
удовлетвореност, личните знания, умения, опит и стремеж към постижения на
служителите.
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НАМАЛЯВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
В СЕКТОРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – ОСНОВНИ ПРИЧИНИ И
АСПЕКТИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ
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REDUCING MOTIVATION OF THE HUMAN RESOURCES IN THE
HEALTH SECTOR - MAIN CAUSES AND ASPECTS FOR THEIR
PREVENTION AND EXPANSION
Nino Koleva,
Department of General Experimental Development and Health Psychology,
Faculty of Philosophy, Sofia University "St. Kliment Ohridski"
Резюме: Докладът разглежда някои от основните причини за намаляване на мотивацията на
човешките ресурси в сектора на здравеопазването в България. Специалистите по здравни грижи
имат изключителна роля за правилното функциониране на цялата здравна система. Целта на
настоящия труд е да се изведат тенденциите по отношение мотивираността на човешките ресурси,
работещи в сферата на здравеопазването и да се посочат възможни насоки за нейното повишаване.
Идентифицирани са основните причини, водещи до понижаване на мотивацията на специалистите
от здравния сектор и са разкрити негативните ефекти от тяхното влияние върху ефективното
функциониране на здравната система в България. По отношение на формулираните проблеми,
свързани с мотивацията на персонала в здравеопазването, в последната част на доклада са
предложени някои възможни ключови аспекти на тяхното предотвратяване и разрешаване.
Ключови думи: Мотивация, здравеопазване
Abstract: The report looks at some of the main reasons for the decline in human resource motivation
in the healthcare sector in Bulgaria. Health care professionals play an essential role in the proper
functioning of the entire healthcare system.The purpose of this paper is to identify trends in the motivation
of human resources working in the healthcare sector and to identify possible directions for its enhancement.
The main causes leading to a decrease in the motivation of the health sector specialists have been identified
and the negative effects of their influence on the effective functioning of the healthcare system in Bulgaria
have been revealed. With regard to the formulated problems related to the motivation of health care staff,
the last part of the report outlines some possible key aspects of their prevention and resolution.
Keywords: Motivation, health sector

Въведение
Здравето е основна ценност, която следва да бъде поставена на приоритетно място
в развитието на обществото. За да е “опазено” здравето, трябва да е налице добре
функционираща система за здравеопазване. Тази система трябва да бъде съсредоточена
върху подобряване на здравето на всички и намаляване на неравнопоставеността чрез
по-добро лидерство и управление в интерес на здравето. Според здравната стратегия на
ЕС „Заедно за здраве – стратегически подход на ЕС”, специалистите по здравни грижи
имат изключителна роля за правилното функциониране на цялата здравна система. В
рамките на последните две десетилетия в българското здравеопазване се осъществяват
непрекъснати промени, целящи доближаване до европейския стандарт и подобряване на
здравния статус, но се отчитат множество негативни тенденции, голяма част от които са
пряко обвързани с мотивацията на човешките ресурси в този сектор.
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Целта на настоящия доклад е да се изведат тенденциите по отношение
мотивираността на човешките ресурси, работещи в сферата на здравеопазването и да се
посочат възможни насоки за нейното повишаване. Изпълнението на така формулираната
цел ще се осъществи чрез идентифициране на основните причини, водещи да
понижаване на мотивацията на специалистите от здравния сектор, разкриване на
негативните ефекти от тяхното влияние и представяне на възможни алтернативи за
тяхното преодоляване.
Изложение
Причини, пораждащи понижаване мотивацията на работещите в системата на
здравеопазването
В Националната здравна стратегия на Република България е основополагащо
схващането, че здравето е актив и източник на икономическа и социална стабилност.
Осигуряването на възможност за добро здраве е от решаващо значение за
намаляване на бедността и осигуряване на развитие и благополучие на българските
граждани.
Ефективността на здравните организации зависи от начина на използване на
човешките ресурси и извършване на дейностите, необходими за постигане на
поставените цели. Като основен акцент в здравния сектор трябва да бъде изведено, че
човешкият ресурс е ключът към изграждането на силна и подготвена система за
здравеопазване, която да отговори на новите изисквания и новите предизвикателства.
Значението на човешките ресурси не може да бъде оспорено в тази уникална по своите
характеристика област, като медицинската. Следователно трябва да се гледа на
човешките ресурси като на важен елемент за успеха на здравните организации и на
цялостната система на здравеопазването.
През последните няколко години се наблюдават тревожни промени в сектора на
здравеопазването, пораждащи демотивация на персонала. Те следва да бъдат добре
анализирани и възможно най-бързо отстранени. Като основни причини за тези промени
могат да бъдат посочени:
- Липса на цялостна държавна политика и проблеми при финансиране на
системата - По оценка на Българската стопанска камара здравеопазването се намира в
критично състояние. Системата не работи ефективно, тъй като липсва държавна
политика, която да осигури ново отношение към здравето на хората, което да мотивира
и осигурява високо качество на живот. Липсва ясна концепция за радикални промени в
здравния сектор, която да обединява усилията на държавата, всички заинтересовани
страни и населението (https://www.biabg.com/focus/view/21293/).
Управлението и финансирането на болничния сектор в България значително
изостава от тенденциите в европейските страни. Налице е съществен методологически и
практически проблеми с остойностяването на здравните услуги и в частност с
болничните услуги. Съществуващата система на финансиране на болниците определя до
голяма степен и стимулите при управлението на разходите. Основните приходи на
лечебните заведения се формират в определени пропорции от публични източници чрез
постъпления от договори за оказани медицински услуги с Министерство на
здравеопазването и НЗОК, плащания от страна на потребителите на потребителски
такси, целеви субсидии, помощи, дарения и др. Държавната субсидия за всяко лечебно
заведение се получава за извършени дейности и се определя на база брой преминали
болни и средна стойност на база изпълнените клинични пътеки.
Разходи за извършени дейности, необхванати от посочените по-горе механизми на
финансиране - формират “некомпенсирани разходи за здравни услуги”, които в един
момент директно се трансформират в лоши дългове на болниците към различни
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доставчици. Към настоящия момент тези дефицити са един от основните проблеми,
касаещи ефективното управление на финансовата система на здравния сектор в
България.
Друг негативен аспект, генериращ проблеми при финансирането на системата е, че
се допуска съществен субективен елемент при разпределението на средствата. Това е
причина за пораждане на диспропорции в нивото на заплащане на болничните
специалисти и общопрактикуващите лекари, което води до увеличаване на
възможностите за корупция (Mинистерство на финансите, 2005).
Според множество проучвания здравните специалисти у нас са неудовлетворени от
оценката на положения от тях труд от финансова гледна точка (Dimova, Rohova, Popov,
Rachel, 2012).
- Дисбаланс между нуждите от различни категории здравни специалист и брой
на завършилите - Планирането на човешките ресурси не се осъществява въз основа на
реалната нужда от труд. България има сравнително висок дял на лекарите, но втория найнисък дял на медицинските сестри в ЕС. Въпреки, че делът на лекарите е висок, само
15,6 % са общопрактикуващи лекари (ОПЛ) в сравнение с 30,2 % на равнище ЕС. За
разлика от тях, осигуреността с акушерки е доста над средното за ЕС, а делът на
зъболекарите е сред най-високите в Европа (Отчет на Европейската комисия, 2018).
Неефективно използване на наличните човешки ресурси, засяга тяхната
производителност, ефективност и мотивация за работа.
- Липса на стройна система за продължаващо медицинско образование и
повишаване на квалификацията - В България продължаващото медицинско обучение за
лекарите, както и за останалите здравни специалисти е незадължително и не се изисква
пресертифициране. По отношение на този въпрос не се прилагат стимулиращи или
санкциониращи механизми. Здравното съсловие, а не държавата е ангажирано с
повишаване на квалификацията на младите кадри. Участието в продължаващи
медицински обучения се разглежда като лична отговорност, убеденост и потребност за
усъвършенстване в прилагане на медицинските знания и техники. Липсва връзка между
качеството на извършаваните медицински дейности и заплащането труда на
медицинските специалисти. НЗОК заплаща за количество извършена медицинска
дейност, без отчитане на качеството. Други бариери, възпрепятстващи продължаващото
медицинско обучение са: липса стимули от институции и работодателите; липса на
време, свързано с невъзможност за отсъствие от работния процес; ограничени финансови
възможности (Българска стопанска камара, 2014).
В сектора се отчита и сериозен недостиг на добре подготвени и мотивирани
здравни мениджъри. Причината е, че решаването на този въпрос е оставено на
инициативата на съсловието. Като правило ключови позиции в системата се заемат
според политическата принадлежност и не са достатъчно добре съобразени с
компетентността и професионализма на кадрите, които ги заемат (Димитров, 2018).
- Липса на възможност за частна практика или възможност за допълнителни
доходи - Този фактор се отнася най-вече за медицинските сестри, акушерките,
рехабилитатори и др. Не съществува законов и нормативен регламент, в който здравните
специалисти, освен лекари, да упражняват своята професия и да предоставят здравни
грижи в дома на пациента или в създадени специално за това центрове, ръководени от
медицински сестри (Василева, 2014).
- Липса на цялостна мотивационна политика - в цялата здравна система се
забеляза липсата на ясна формулирана и регламентирана цялостна мотивационна
политика, която да доведе до планирани цели (Захов, 2011).
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Негативните ефекти от понижената мотивация на човешките ресурси в
здравния сектор
Изброените по-горе причини за понижаване мотивацията на човешките ресурси в
здравния сектор водят след себе си множество негативни ефекти, между които се
нареждат:
- Понижено качество на предлаганите услуги поради преумора и претоварване на
кадрите в сектора на здравеопазването - Здравните специалисти в повечето случаи
работят в условия на стрес, предизвикан от „отрицателните“ емоции на работното място,
следване на високите изисквания, голяма по обем и интензивност ангажираност,
свръхбдителност и наблюдение на болния, физическото натоварване и усещане за трудно
постижими резултати. Преумората намалява работоспособността, формира апатично
отношение, често с проява на невъздържаност и възможност за пропуски при
осъществяване на здравните услуги. Всичко това е предпоставка за все по-чести
проявления на „синдрома на професионалното изпепеляване“ при хората работещи в
сферата на здравеопазването. Настъпилото на емоционално изтощение води до
незаинтересованост, апатия, безпричинен гняв, озлобление и дехуманизация (Янкова,
2016).
Висока степен на емоционално изтощение е засегнало около 20% от медицинските
сестри. Това сочат данни от проучвания на Националния център по обществено здраве и
анализи. Изследванията у нас през последните 15 г. показват, че ранните и средните
стадии на бърнаут са широко разпространени сред медицинския персонал. При 15% от
санитарите пък се наблюдава най-тежкият стадий - дехуманизацията. Висока степен на
дехуманизация е установена и при сестрите, които работят в хирургични и интензивни
отделения (Костов, 2018).
- Липса на кадрова обезпеченост в здравния сектор - През последните две
десетилетия се отчита непрекъсната тенденция към загуба на висококвалифицирани
кадри в здравния сектор, като в настоящия момент се стига до едно изключително
критично ниво. Този негативен тренд е следствие от непрекъснатата миграция на
българските лекари и медицински специалисти. Около 500 специалиста напускат
държавата ни всяка година. Те са примамвани от възможността за финансова стабилност,
адекватни условия на труд и възможност за професионално развитие (Димитров, 2015).
През 2019 г. в здравите заведения работят 23 021 медицински сестри, докато през
2016 г. те са били 30 976 или спад с 7 955 броя. Общо 3 684 са акушерките през 2019
година, през 2016 г. те са били 3 976, които също намаляват с 292 броя. Това показват
данните от Националния електронен професионален регистър на Българската асоциация
на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) към 30.09.2019 година (БАПЗГ, 2019).
Според здравната стратегия на ЕС „Заедно за здраве – стратегически подход на
ЕС”, професионалистите по здравни грижи имат изключителна роля за правилното
функциониране на цялата здравеопазна система. Проучванията на Европейския форум
на националните сестрински и акушерски асоциации и Световната здравна организация
сочат, че от броя и квалификацията на сестрите и акушерките в болниците зависи броят
на усложненията, продължителността на лечението и смъртността в болниците. (Колева,
2018).
- Нарушена възрастова структура на човешките ресурси в здравеопазването Съгласно последни проучвания само 5 на сто от лекарите са на възраст до 30 години,
критично е положението и с броя и възрастовата структура на медицинските сестри и
акушрките. Общият брой на медицинските сестри в България е критично нисък – 23 021,
на средна възраст 49 г., от които 3 458 са работещи пенсионерки. Данните за акушерките
съответно са, че от 3 684 на средна възраст 46 г., 568 са работещите пенсионерки (БАПЗГ,
2019).
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Загубата на висококвалифицирани кадри на средна възраст е достигнала
критичното си ниво и оказва изключително отрицателно въздействие върху
икономическото, финансовото и социалното развитие на страната (Колева, 2018).
Възможни решения на проблемите с понижената мотивация на човешките
ресурси в здравния сектор
Ефективността от работата на здравните организации е пряко обвързана с
качественото управление на човешките ресурси и извършваните от тях дейности. Един
неоспоримо важен момент за постигането на тази цел е повишаване мотивацията на
работещите в сектора. Между възможните решения, които могат да бъдат приложени в
това направление се нареждат:

Създаване на цялостна система от обективни критерии и показатели за
отчитане и оценка качеството и интензивността на здравните услуги, в която да вземат
участие всички заинтересовани страни.

Въвеждане система за формиране на адекватно заплащане на всички
служители, осъществяващи здравни услуги и предоставяне на възможност за получаване
допълнително финансово стимулиране според количеството и качеството на положения
от тях труд.

Ефективно планиране на необходимите човешки ресурси по категории
според вида на полагания от тях труд и разработване на цялостна политика по
продължаващо обучение и повишаване на квалификацията.

Осигуряване на благоприятен климат и добри условия на труд във всички
здравни организации посредством предоставяне на възможност за успешна личностна
реализация, благополучие и чувство за удовлетвореност.
Изводи
Въз основа на гореизложеното в този доклад могат да бъдат направени следните
изводи:

Съществуват множество причини, които водят до понижаване на
мотивация на здравните специалисти в България. Това от своя страна предопределя
заниженото качество на здравните услуги и неефективността на българската здравна
система.

Между негативни ефекти, които могат да бъдат изведени като резултат от
непрекъснато понижаващата се мотивация на човешките ресурси, работещи в
здравеопазването се нареждат: понижено качество на предлаганите услуги поради
преумора и претоварване на кадрите в сектора на здравеопазването; липса на кадрова
обезпеченост в здравния сектор; нарушена възрастова структура на човешките ресурси
в здравеопазването и др.

Адекватното формиране на трудовите възнаграждения, обективната
оценка качеството на положения труд, възможността за допълнително кариерно развитие
и благоприятната работна среда са някои от възможните инструменти за повишаване
нивото на мотивация на работещите в здравния сектор.
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Резюме: Цел на настоящото изследване е да подложи на емпирична проверка наличието на
връзка между удовлетвореността от комуникационните процеси и нивото на конфликти при
служителите в общинска администрация, както и предиктивната роля на комуникацията по
отношение на възникването на конфликти на работното място. Извадката обхваща 68 лица на
възраст от 18 до 62 години, от които 9 мъже и 59 жени, повечето от тях с висше образование.
Проучването е реализирано със скалата на Грегсън, измерваща удовлетвореността от
комуникацията(Gregson, 2013) и въпросник за конфликтите в организацията (Величков,
Радославова, 2005). Резултатите от изследването разкриват наличието на умерена по сила негативна
взаимовръзка между удовлетвореността от комуникацията и нивото на конфликти сред
служителите, както и влияние на комуникацията върху нивото на конфликти.
Ключови думи: удовлетвореност от комуникацията, обратна връзка, комуникационни
бариери, ниво на конфликти
Abstract: The purpose of the study is to empirically test the correlation between two constructs –
„satisfaction with the communication processes“ and the „level of conflicts“ within municipal
administration employees, as well as the predictive role of communication in relation to the occurrence of
conflicts in the workplace. The sample included 68 individuals aged 18 to 62 years, 9 men and 59 women,
most of them with higher education. The study was implemented using the Gregson scale measuring
communication satisfaction (Gregson, 2013) and the organization conflict questionnaire (Velichkov,
Radoslavova, 2005). The survey results reveal a moderately negative correlation between satisfaction with
communication process and the level of conflict among employees, as well as the impact of communication
on to the level of conflict.
Keywords: satisfactory communication process, feedback, communication barriers, conflict level

Въведение
Комуникацията е ключово средство за взаимодействие между хората от древни
времена. Чрез нея, ние изразяваме нашите чувства, мисли, емоции и преживявания. Тя е
начин за предаване на информация. Комуникацията е вид общуване, а общуването е една
от главните и движещи сили на човешката общност. Тя е спътник на всяка човешка
дейност и поведение. През последните десетилетия, терминът комуникация постепенно
измества употребата на термина „общуване”, като по този начин се налага като средство
за подобряване на отношенията в организационната среда. Интензивността и
ефективността на комуникацията в организационната среда се свързва до голяма степен
с нивото на ефективност в организационните отношения. В процеса на управление на
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човешките ресурси комуникацията се явява ключов момент за динамиката и
управлението на организацията, тъй като е от изключителна важност за ефективното
функциониране както на отделните групи, така и на самата организация. Без
комуникация дадена организация не би могла да съществува, тъй като в хода на всяка
съвместна дейност хората обменят информация, идеи, виждания и представи, което е
необменна част от работната среда и работния процес в организациите.
На работното място в дадена организация, хората прекарват по – голяма част от
времето си в комуникиране, както помежду си, така и с хора извън организацията,
комуникирането с които е важно за работния процес и за постигане на поставените цели.
Ефективната комуникация в организацията влияе върху подобряването на методите за
справяне с проблеми, конфликти и решаването на задачи, възникнали в хода на
действащата организационна среда. Организациите са социални субекти, които имат
определени цели и са в основата на функционирането на обществото като система. В тях
хората намират реализация като се трудят и общуват. Организациите предоставят на
хората възможност да задоволяват голяма част от потребностите си. Постигането на
желаната ефективност в организациите е немислимо без адекватната дейност на
ръководителите. Те планират, организират, ръководят и контролират всички процеси в
организациите. Процесът на взаимодействие между индивидите в групата и между
групите в организацията е процес на разгръщане на междуличностни и междугрупови
човешки взаимоотношения. Тези взаимоотношения имат своя специфика и се
осъществяват при определени закономерности. Познаването им от ръководителите би
им дало възможността да създадат условия за взаимност между организацията и
служителите така че да бъдат постигнати, от една страна- целите на организацията, а от
друга- удовлетворени потребностите на служителите. Мениджърът/специалистът
човешки ресурси като професионалист трябва да се превърне в стратегически партньор,
като комуникатор между организацията и служителите, както и носител на
промените(Найденова, 2011)
Съществен проблем, произтичащ от присъствието на човека в организацията, е
приспособяването му към организационната среда, към нормите и ценностите, към
спецификата на човешките отношения. Постигането на хармонично и ефективно
общуване и взаимодействие често преминава през етапи на конфронтация, спорове и
открити конфликти, провокирани от различия в ценностите, погрешно интерпретиране
на определена информация или поведение, стеореотипи и/или липса на обратна връзка.
С цел решаване на деструктивните конфликти или извличане на полезни поуки и опит от
конструктивните е важно комуникацията между служителите да бъде интензивна,
пълноценна и удовлетворяваща.
Комуникационни процеси
В продължение на почти целия XX век комуникациите са анализирани в рамките
на теорията на организацията. Бизнес комуникациите са изследвани в структурирани и
йерархически системи. Изследователите на организациите и организационното
поведение, осъзнават ролята на комуникациите в процеса на администрирането. Една
организация не може да оцелее без комуникации. Ефективната организация
задължително трябва да има ефективна система от комуникации. Всичките системи:
„човек – машина“, „човек – хора“, „лидер – подчинени“ изискват да се обменят
информация, идеи и настроения или тези системи ще престанат да действат.
В една организация комуникационната система поддържа всички системи като
едно цяло. Ефективната комуникация изисква ясно определени канали и значителен
обем. Това, което преминава по каналите, трябва да бъде съществено за постигането на
целите на организацията. Комуникационните канали в една организация трябва да са
внимателно структурирани. Изследванията са показали, че различните комуникационни
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структури са ефективни при решаването на различни проблеми в организацията (Смит,
Уейкли, 1992). Основна задача на организационните комуникации е да улесняват
процеса на общуване и координацията между членовете на организацията, както и да
съдействат за постигане на организационните цели. Тяхното управление изисква
детайлно планиране, компетентно прилагане, непрекъснато управление и наблюдение на
комуникационните канали в организацията и в заобикалящата я среда с ясното съзнание,
че ефективната комуникация е пряко свързана с ефективното управление на
организацията (Петев, 2008).
В комуникацията между хората от съществено значение е изработването на общ
смисъл. Това е възможно при положение, че информацията е не просто приета, но и
разбрана и осмислена (Христова, Христов, 1998; Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1992).
Много от вниманието на изследователите на процеса на комуникация се посвещава на
комуникационните бариери. Това са „шумовете“ в процеса, които намаляват неговата
крайна резултатност. Те могат да се групират в три категории: личностни, физически и
семантични (смислови).
Личностните бариери се коренят в расовите, половите, образователните,
културните и социално-икономическите различия между хората. Тези различия
настройват емоционално всеки от нас по различен начин към другите и са неотделими
от процеса на комуникиране. Физическите бариери обхващат всички пречки пред
комуникирането, които принадлежат към околната за този процес среда (Паунов,
Паунова, Паунов, 2013). Физическите дразнители могат да причинят много шум и
разсейване. Например недостатъчно изолираните стаи, шумът от трафика, лошото
осветление, както и неща като честа смяна на положението на тялото, игра с химикал
или запалка и т.н (Харизанова, Бояджиев, 2004). Тук спадат не само физическото
разстояние и шумът например, но и всичко останало, което „разсейва“ или пречи по
някакъв друг начин на комуникиращите (неподредено бюро, твърде много декоративна
растителност в кабинета, излишни или потискащи статус-символи и пр.). Третият тип
комуникационни бариери – семантичните, е свързан с факта, че всяка комуникация
може да се разглежда като опериране със символи (думи, образи, действия) (Паунов,
Паунова, Паунов, 2013). Те се появяват, когато хората използват една и съща дума по
различни начини или различни думи по един и същ начин.
Семантични проблеми възникват също и когато използваме жаргон,
професионална терминология или език извън речника на събеседниците, които очакваме
те да разберат (Пеневска, 2016). Всеки символ има няколко, понякога много значения и
при общуване ние избираме – правилно или погрешно, някое от тях. Ролята на
семантичните бариери е особено голяма в процеса на невербална комуникация, тъй като
при нея знаковата, символната природа на общуването е особено изявена (Паунов,
Паунова, Паунов, 2013)
Конфликти
Всяка комуникация има една основна цел – да промени с нещо част от знанията,
вярванията, убежденията, нагласите и поведението на получателя (Шопов, Атанасова,
1998). Процесът на планирането на съвместната дейност може да протече гладко, но е
възможно да се породят и определени конфликти, които да възпрепятстват
комуникацията и работата на организацията. Подобно на политиката и конфликтът
присъства постоянно в груповия живот. Подобно на политиката и той може да бъде както
вреден, така и полезен, въпреки че по-старите подходи го третират като нещо, което във
всички случаи трябва да се избягва (Наумов, 2004).
Конфликтът е следствие и отражение на противоположните или
несъвместимите интереси. Винаги когато реализирането на единия интерес изключва
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възможността за осъществяването на другия интерес, се получава пресечна точка, която
се изразява в противоборство или противопоставяне на тези два интереса. Конфликти
могат да възникнат вследствие на различния в потребностите, оценките, целите и
действията или на влияния, които са външни за индивида. Конфликтът е неизбежно
следствие от ежедневната дейност на организациите, които е причинен преди всичко от
вътрешната сложност на системата. Той е несъгласие между два или повече членове на
организацията по отношение на начина на постигане на определените цели.
Отношението към конфликта – положително или отрицателно, ги определя като
функционални или създаващи възможности за подобряване ефективността на
организацията, повече алтернативи при изработването на управленската политика и
стратегия, и дисфункционални, с обратно въздействие – намаляващи ефективността и
водещи до влошаване на социалния и психологически климат в организацията
(Петровски, 1997).
Съвременните изследователи на организационното поведение приемат, че
конфликтът в крайните му форми може да нанесе големи щети на организацията, но
умереният или слаб конфликт е не само полезен, но и абсолютно необходим в една група,
за да работи тя ефективно. Имайки предвид това, някои автори говорят за така наречения
парадокс на конфликта. Той се състои в това, че макар и конфликтът да влияе
положително върху дейността на групата, организациите се стараят да го елиминират.
Причината е, че благодарение на въздействието на такива важни институции като
семейството, училището, църквата, хората са възприели едно нетолерантно отношение
към конфликта. Реалният свят обаче е пълен с конфликти и обективният подход изисква
по-прагматично и по-адекватно отношение към тях (Наумов, 2004). Тъй като в крайните
случаи конфликтът може да води до различни отрицателни поведения, например
крясъци, обидни имена и актове на агресия, и може би защото често има „губещ“ в
резултатите от конфликта, разпространено убеждение е, че конфликтът е лошо нещо.
Това обаче не е винаги вярно. Конфликтът е естествен процес във всички трудови групи
и организации. Той може да има отрицателни, деструктивни последици, но е възможно
да е конструктивен и да води до положителни резултати за трудовите групи и
организации (Rahim, 1985).
Конфликтът възниква, развива се и се решава на три равнища: индивидуално,
вътрешногрупово и междугрупово. На всяко равнище конфликтът може да се разглежда
като функционален или дисфункционален. Дали даден конфликт е добър или лош, зависи
от неговия тип. От тази гледна точка е необходимо конфликтите да се разглеждат като
функционални (конфликтите, които подкрепят целите на групата и подобряват нейната
работа) и дисфункционални (конфликтите, които пречат на работата на групата).
Различните кофликти могат да се приемат като приемливи или неприемливи в
различните ситуации. Как ще оценим конфликтите, зависи от това какви са тяхната
същност и интензитет и от това каква е ситуацията, какви са условията във и при които
те възникват, развиват се и се решават. Конфликтът е един от най-важните феномени,
които влияят върху поведението на дадена група и върху резултатите от нейната дейност
(Наумов, 2004). Конфликтите в организацията могат да бъдат междуличностни, между
личност и група и междгрупови.
Цел и задачи на изследването
Цел на настоящото изследване е да се провери на емпирично равнище дали
съществува взаимовръзка между удовлетвореността от комуникативните процеси от
страна на служителите в общинската организация и нивото на конфликти сред тях,
както и предиктивната способност на удовлетвореността от комуникацията спрямо
възникването на конфликти.
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Задачи
1. Да се установи наличието или липсата на взаимовръзка между
удовлетвореността от комуникацията и нивото на конфликти.
2. Да бъде подложено на емпирична проверка допускането, че удовлетвореността
от комуникацията в организацията е фактор по отношение на нивото на конфликти
между служителите.
Методика на изследването
Изследването обхваща 68 лица на възраст от 18 до 62 години, от които 9 мъже и 59
жени, 89 %от изследваните лица са с висше образование. Удовлетвореността от
комуникацията се измерва чрез скалата на Грегсън (Gregson, 2013). Тя съдържа 31
айтема, 3 подскали-удовлетвореност от комуникацията като цяло, удовлетвореност от
диадичното общуване и удовлетвореност от обратната връзка. Оценъчната скала на
отговорите е 5-степенна. Въпросникът за конфликтите в организацията е на Величков
и Радославова (Величков, Радославова, 2005) и съдържа 16 въпроса, като също е с 5степенна скала за оценка.
Резултати и дискусия
Във връзка с първата задача на изследването бе проведен корелационен анализ,
резултатите от който са представени в Таблица 1. Бе потвърдена очакваната
взаимовръзка между удовлетвореността от комуникацията и конфликтите в
организацията (r=.-348, Sig=.006). Данните от тази умерена по сила корелация с
отрицателен знак говори за факта, че с увеличаване удовлетвореността от комуникацията
на служителите намалява нивото на конфликти между тях и обратно.
Тъй като в организацията, в която е проведено изследването работят много хора с
различни характери, интереси и виждания, често пораждането на конфликти между тях
е следствие на противоположни гледни точки, които могат да бъдат преодолени от поефективното общуването между тях и изясняване на причините, довели до тези
конфликти. От друга страна сферата на дейност в организацията предполага по време на
работния процес да има непрекъснат обмен на информация и непрекъснато общуване
както между отделните служители, така и между служители и ръководители. Поради
този факт, когато между служителите се наруши комуникационния процес, започват
пререкания, продиктувани от търсенето на причината за разпада, а като следствие от това
идва и намаляването на ефективността на работата.
Таблица 1. Резултати от корелационен анализ за връзка между удовлетвореност от
комуникацията, обратна връзка и конфликти
Комуникационни процеси в организацията
Конфликти
Коефициент на корелация на
-.285**
Обратна връзка
Пиърсън
.027
Sig. (равнище на значимост)
68
Брой изследвани лица
Коефициент на корелация на
–.348*
Удовлетвореност
Пиърсън
.006
от
Sig. (равнище на значимост)
68
комуникацията
Брой изследвани лица
* Статистически значима корелация при равнище на значимост Sig < 0,05
** Статистически значима корелация при равнище на значимост Sig < 0,01

367

Когато комуникацията между служителите липсва или е малко, те често търсят
вината в другите и по този начин се трупа негативно отношение между тях, което в даден
момент може да доведе до сблъсъци и възникване на конфликти. От друга страна, когато
възникнат противоречия между отделни служители и бъдат навреме обсъдени помежду
им е възможно увеличаването на комуникацията между тях да предодврати възникването
на конфликт.
Друга вероятна причина за връзката между двата компонента е фактът, че една от
основните предпоставки за удовлетвореност от комуникацията е нуждата на хората да
обменят информация, знания и опит, а когато обмяната и общуването между тях е
ефективно, служителите се чувстват удовлетворени и рискът от възникване на конфликт
между тях се намалява.
С отрицателен знак е и корелацията между даването на обратна връзка и
конфликтите (r=.-285, Sig=.027), която разкрива, че за служителите в общинската
администрация е важно получаването на обратна връзка, защото с увеличаване
количеството на дадена обратна връзка намаляват конфликтите между тях.
Изключително важно за дейността на служителите е да получават обратна връзка по
време на изпълнението на организационните им задачи, както от служителите с които
осъществяват съвместна дейност, така и от ръководството. Тук е важно да отбележим, че
за служителите е от значение получаването на обратна връзка от ръководните кадри,
освен по време на работния процес и след приключването на определена задача. По този
начин се получава информация доколко успешно е било изпълнението на поставената
задача. Обратната връзка дава възможност на служителите да направят равносметка
доколко тяхната функция е важна за ефективността на организацията. В случаите
когато говорим за по-дългосрочна перспектива и обратната връзка може да бъде
предоставена на служителя под формата на 360- градусова обратна връзка, това прави
информацията още по-пълна и взаимодействието по-ефективно. Известни са редица
предимства на този тип обратна връзка като едно от тях е, че тази информация съдържа
мнения, както за силните, така и за областите за развитие на служителя, което е
изключително полезно за индивида и за неговия ръководител (Найденова, Бриклер,
2016). Обратната връзка може да се окаже много важен фактор за удовлетворението и
мотивацията на служителите, което да повлияе върху намаляването на конфликтността
в организацията.
Втората стъпка в изследването бе осъществяването на регресионен анализ между
удовлетвореността от комуникацията и конфликтите в организация. Резултатите от
регресионния анализ потвърдиха ролята на удовлетвореността от комуникацията като
предиктор за нивото на конфликти между служителите в общинската администрация.
На Таб.2 се вижда, че резултатът за общия обяснен процент от вариациите на
зависимата променлива е 26% (R 2 = 0,259), тоест факторът удовлетвореност от
комуникацията обяснява 26 % причините/проявите на конфликти в изследваната
организация. Отрицателният знак на коефициента на регресия β(β=-509) показва, че
удовлетвореността от комуникацията влияе върху конфликтите по посока на тяхното
намаляване при увеличаване на удовлетвореността от комуникацията и обратно
намаляването й води респективно до увеличаване нивото на конфликти в организацията.
Таблица 2. Обобщен регресионен модел
Модел

R

R2

Стандартна грешка
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.509a

1 - линеен

.259

4.9003

а.Предиктори: (Константа), Удовлетвореност от комуникацията
b. Зависима променлива Конфликти

Таблица 3 покава, че използваният модел на регресия е адекватен (Sig. F = 0.45).
Таблица 3. АНОВА
Модел
1 Регресия
Остатък
Общо

Сума на квадратите
,922
13,928
14.850

df

Среден квадрат
4
,922
64
,240
68

F
3.842

Sig.
.045a

Когато в дадена организация работят повече от 20 души (в конкретната
организация са над 100) подобен тип влияние на комуникацията е нормално, тъй като
общуването лице в лице и обратната връзка между служителите е затруднена, което
поражда напрежение и отношенията между тях се нарушават. Нарушава се и цялостният
баланс между служителите в организацията, което често води до пререкания и
конфликти между тях. Липсата на комуникация на служителите с ръководните кадри
също е фактор, който оказва влияние за възникването на конфликти.
Таблица 4. Коефициенти, влияние на удовлетвореността от комуникацията върху
нивото на конфликти
Модел
Нестандартизирани Стандартизирани
коефициенти
коефициенти

(Константа)Удовлетвор.
Комуникация

В
4.476
-.024

Стандартна
грешка
,985
.012

t

Beta
-.509

4.545
-1.960

Sig.
.000
.045

Ръководството на изследваната организация се опитва да обединява служителите,
поставяйки им общи цели и задачи, като по този начин се стреми да увеличи
комуникацията между тях. Организационната реалност показава, че ръководителите
често не осъзнават колко е важно да поддържат редовна комуникация с всички
служители и се фокусират върху по-интензивното и регулярно общуването с определени
представители на организацията, обсъждайки с тях дейността и работата на техния отдел
и на организацията като цяло. Следователно мнението на част от служителите остава
нечуто и те се чувстват недооценени и пренебрегнати. Този факт предизвиква скрито
напрежение между отделните индивиди, като в някои моменти то прераства в
конфликти. Комуникацията на всяко едно равнище е важна и в конкретния случайизследваните служители от различните нива и отдели в организацията го доказват,
демонстрирайки влиянието на удовлетвореността от комуникирането върху
пораждането и нивото на конфликти в организацията.
Заключение
Всяка организация, за да функционира успешно, трябва да се стреми да сплотява и
обединява, чрез съвместни дейности служителите. Работата в екип представлява
сътрудничество, сработване, вършене на работа заедно. Комуникациите в екипа се
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градят по повод постигане и реализиране на дадена цел. Приемането, споделянето на
една и съща цел превръщат група от хора в екип, обединява ги и по този начин се
предотвъртява възникването на конфликти между служителите, породени от липсата на
комуникация. От друга страна ако балансът на взаимоотношенията в екипите бъде
нарушен, може да се стигне до възникване на конфликти и разпадане на екипа.
Откритото общуване и комуникация са много важни, защото това е ключът за укрепване
на екипа и задържане на хората в него.
Комуникацията е обмяна не само на информация, но и на чувства, мисли, емоции
и преживявания. Често погрешно декодираните емоции и чувства могат да предизвикат
конфликт. Когато целта на общуването е взаимното разбиране и съгласуване на
действията на партньорите в съвместната дейност е важно в процеса на комуникация да
присъстват следните елементи: прецизност в кодирането и декодирането на
съобщението, съгласуваност между вербални и невербални сигнали, активно слушане и
даване на обратна връзка, за да бъдат избегнати нежеланите конфликти. С общуването
се цели да се предизвикат определени промени в съзнанието на партньора и в неговото
отношение и поведение. Общуването отразява не само желанията и стремежите на
единия партньор, но трябва да съдържа в себе си и целите(желанията и стремежите) и на
другия партньор- тогава то се проявява като единна цел, като единна програма за
действие(Александрова, 2014). Служителите трябва да се стремят към по-интензивна,
добре планирана, открита, лишена от агресивност и взаимно удовлетворяваща всички
участници в процеса комуникация ако искат нивото на конфликти да е контролируемо и
да не възпрепятства общата им работа.
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КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА ПРИ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ
СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Ирина Зиновиева, професор, д. пс. н.,
Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
QUALITY OF LIFE OF HIGHLY QUALIFIED IT SPECIALISTS
Irina Zinovieva, Professor, DSc., Ph.D,
Sofia University “St. Kl. Ohridski”
Резюме: Информационните технологии са основата на съвременната икономика и хората,
които създават и поддържат тези технологии, са особено значими за обществото. Високото качество
на живота дава възможност да се запази работоспособността на този сегмент от работната сила.
Настоящата статия изследва качеството на живота на този тип специалисти, като се концентрира
върху високо квалифицираните, с продължителен стаж и добри позиции в компаниите от бранша.
Проучването цели да проследи как живеят и как се чувстват тези хора. Резултатите от проведеното
емпирично изследване със 100 софтуерни специалисти представят детайлен анализ на различни
аспекти на съвместяване на изискванията на професионалните ангажименти и тези от личния
живот при софтуерните специалисти. Разгледани са четири показатели за качеството на живота:
работа и работно време, спорт и рекреативни занимания, социални контакти и свободно време и
лични ангажименти. Получените данни предлагат възможности за оптимизиране на управлението
на човешките ресурси в бранша.
Ключови думи: качество на живот, ИТ специалисти
Abstract: Information technology is the basis of the modern economy and the people who create and
maintain these technologies are of particular importance to society. This article examines the quality of life
of this type of specialist, focusing on the highly qualified, with long-term experience and good standing in
their company. Quality of life supports and maintains the working capacity of this segment of the workforce.
The aim of this article is to investigate how these people live and how they feel. The results of the empirical
study with 100 software professionals provide a detailed analysis of the various aspects of reconciling the
requirements of professional engagement and that of personal life of software professionals. Four indicators
of quality of life are examined: work and working hours, sports and recreational activities, social contacts
and leisure and personal engagements. The study offers suggestions for human resource management
optimization in the software industry.
Кеywords: quality of life, IT specialists

Секторът на информационните технологии (ИТ) е водещ сектор в икономиката на
България. По данни на БАСКОМ Барометър - Годишен доклад за състоянието на
софтуерния сектор в България, който се издава ежегодно – през 2018 година секторът
предоставя близо 31155 работни места. Броят на чуждестранните инвестиции в сектора
нараства ежегодно. (БАСКОМ Барометър, 2019, 6-9. Само за периода от 2011 до 2015
година ИТ секторът нараства с 50%, а към края на 2018 съставлява 3,9% от икономиката
на страната. Цифрата е още по-впечатляваща, разглеждайки развитието за последните 8
години (2011-2018), а именно 300%,. През 2021 се очаква секторът да представлява 4,5%
от БВП. Друга статистика сочи, че в края на 2018-та година броят на компаниите в
сектора е над 10 000, като позитивен факт е, че вече не всички от тях са чуждестранни.
Голям брой българи основават свои компании, някои от тях са водещи в своята сфера.
Софтуерният бизнес е работодател номер едно по размер на възнагражденията в
България. Заплащането на софтуерните специалисти в България (коригирано през
стандарта на живот) надминава значително това във Великобритания и вече изпреварва
заплащането в Германия (БАСКОМ Барометър, 2019, 15).
Качество на живота, работа и обща удовлетвореност в ИТ сектора
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От гледна точка на предлагащите труд в сферата на софтуерните технологии,
фокусът при избор на работодател е върху същността на работата – да бъде интересна,
предизвикателна, смислена, извършвана по професионален начин, да предоставя
възможност за развитие и учене на нови неща (Щетинска и Зиновиева, 2015, 10-11. За
работещите в областта на софтуерната индустрия са важни също и гъвкавостта на
работното време и възможността за съчетаване на професионалния и личния живот
(Гайдажиева и Зиновиева, 2017, 682).
В съвременното общество възможността за управляване на съотношението между
стресираща работа и отделяне на качествено време за семейството и за собственото
израстване се превръща в голямо предизвикателство. Това е пряко свързано с качеството
на живота. Същевременно се отчита нарастване на нуждите и очакванията от страна на
работещите в тази насока. Това до голяма степен се дължи на нарастващите изисквания
на работното място, което на свой ред затруднява хармонизирането между
професионалния и личния живот на отделните служители.
Резултатите от проучвания сочат, че конфликтът работа – лично време е свързан с
неудовлетвореност от работата, намерения за напускане и стрес, докато конфликтът
семейство – работа води до стрес и отсъствия от страна на служителите (Luthans, 2010,
29-30). Изследванията показват и че политиките, които помагат на служителите да
постигнат баланс между работата и личния си живот, са свързани с по-високо качество
на живота и по-висока обща удовлетвореност (Илиева и Найденова, 2009). Освен това,
ако служителите могат да управляват собственото си време, те са по-малко склонни да
отсъстват от работа.
Качеството на живота в голяма степен е свързано и с отношения в семейството.
Конфликтът между семейството и работата води до намаляване на удовлетвореността от
отношенията в семейството (Rotondo et al., 2003, 275). Стига се до претоварване на
родителите, закъснения и отсъствия в семейството, лошо представяне в семейните роли
и липса на подкрепа между членовете на семейството (Adams et al., 1996, 411; Frone,
Yardley and Markel, 1997, 145). Преодоляването на конфликтите зависи в голяма степен
и от ценностите на членовете на семейството (Carlson and Kacmar, 2000, 1031). Но
конфликтните изисквания на професионалния и личния живот могат да имат висока
социална цена в условията на демографска криза, като водят до избягването на
родителство. Тъй като все повече жени заемат ръководни длъжности, въпросът за
баланса между работните задачи и личния живот за тях става по-остър. Въпреки това, те
също искат да имат щастлив личен живот и да направят всичко възможно, за да успеят и
в двете области на живота. Това е проблем предимно разглеждан като съществен за
жените, особено за тези, които са едновременно натоварени с високо отговорна
корпоративна заетост и имат и семейни задължения (Parasuraman and Simmers, 2001).
Данните показват, обаче, че в семействата, в които грижата за децата е споделена между
родителите, мъжете изпитват сходни равнища на конфликт между професионалния и
семейния живот като жените (Hughes and Bozionelos, 2007, 145).
В литературата основните изследвания върху конфликта между работата и
семейството използват думата "семейство" като обикновено означаваща отговорности
по грижите за децата. Малко се знае за конфликта между работа и личeн живот на хора,
които не живеят в семейна структура, която включва деца и за несемейните (Waumsley
et al., 2010, 3). В изследване проведено в Румъния се оказва, че когато се сравняват
четирите категории служители – неженени, женени без деца, женени с деца под 18
години и женени с деца над 18 години – не се установяват статистически значими
различия в нивото на равновесие между професионалния и личния живот (Panisoara and
Serban, 2013).
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Данните от изследвания показват, че при по-младите хора се увеличават техните
очаквания на работното място, например, „много млади служители се противопоставят
на засилващата се тенденция за удължено работно време и допълнителни работни часове
в много компании и изискват по-гъвкави режими на работа“ (Luthans, 2010, 30). Данни
от проучване на Сенамо и Гарднър (Cennamo and Gardner, 2008) сочат, че най-младото
поколение на трудовия пазар има силни предпочитания за качеството на живота и е
готово да напусне организация, която не му дава възможност да си осигури търсеното
качество на живота. Позовавайки се на тези и други научни източници и в резултат на
свое изследване Караиванова и Зиновиева, установяват, че в сравнение с по-възрастните
поколението, навлизащо на пазара на труда в момента, има по-изразени предпочитания
към добро качество на живот (Караиванова и Зиновиева, 2012, 31), като заедно с това за
по-младото поколение работата заема не толкова централно място в живота, както при
неговите предшественици. Същото изследване показва, че има статистически значими
различия между поколението на хората на възраст между 18 и 35 години и това на тези
над 35 години, които се изразяват в техните предпочитания към възможности за учене и
развитие в работата, за издигане в кариерата, за напускане на организацията и за качество
на живота.
От гледна точка на организациите, балансът между професионален и личен живот
се свързва най-вече със съвместяването на интересите на бизнес компаниите с
интересите на техните служители. Бизнес организациите приемат все повече идеята, че
продуктивността на служителите е много тясно свързана с тяхното лично благополучие
и в частност с баланса между професионален и личен живот.
Емпирично изследване
Целта на изследването е да анализира структурата на качеството на живота на
работещи в софтуерните компании високо квалифицирани специалисти. На основата на
мнението на участниците и тежестта, която те придават на отделните твърдения, са
формирани 4 групи показатели: а) работа и работно време; б) социални контакти; в)
грижа за здравето и рекреативни занимания; г) свободно време и лични ангажименти. За
да се направи това разграничение, е анализирано процентното разпределение по всеки
айтем.
За изследване на избраната проблематика беше създаден списък от 13 въпроса:
както използвани в литературата, така и извлечени от интервюта със софтуерни
специалисти. Въпросите се отнасят до възможността и умението на служителите да
изпълняват качествено преките си работни задължения и заедно с това да постигат
високо качество на живота. Отчитат се способността за съчетаване на личните и
служебни ангажименти, наличието на достатъчно свободно време, степента, в която
служителите успяват да отделят време както за работа, така и за семейството си, да
поддържат приятелства и да посещават културни събития, да се занимават със спорт.
При разработването на въпросите са взети предвид съображенията за необходимостта от
включване на качеството на живота и на хора, които нямат семейство или деца
(Waumsley et al., 2010, 3; Panisoara and Serban, 2013, 21).
Описание на извадката
В проведеното емпирично изследване взеха участие 100 човека (Таблица 1), от
които 34 жени и 66 мъже. Малко над половината от анкетираните (52%) са хора на средна
възраст (в интервала 35 – 44 години), следват представителите на групата между 25 и 34
години (36%). Процентът на респондентите на възраст между 18 и 24 е 7%. Едва 4% от
анкетираните са между 45 и 54 години. Относно степента на образование сред
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респондентите преобладават магистрите – 56%, следват бакалаврите с 43%. Процентът
на хората с образователно квалификационна степен доктор е 1%.
Разпределението по показател прослужено време в настоящата компания е както
следва: 44% за хората със стаж от 6 до 10 години, следвано от тези с от 3 до 5 години
(20%). На трето място с 16% са представителите на групата между 11 и 20 години, а с
процент по-малко (15%) са хората, работещи в дадената организация от 1 до 2 години.
Процентът на респондентите със стаж в настоящата си организация от 6 месеца до 1
година е едва 5%. Няма анкетирани лица, работещи в настоящата си компания от помалко от 6 месеца, както и такива с над 20 стаж при посочените условия. Това показва,
че хората, включени в извадката, са утвърдени в своята компания и имат продължителен
опит в нея.
По показател настояща длъжност на работното място почти три четвърти от
участниците са посочили длъжността програмист / софтуерен инженер (74%), следвани
от мениджъри / тиймлидери (13%) и контрол по качеството (7%). В графата друго
попадат 6% от респондентите. Тоест, извадката е предимно от ключовите за индустрията
специалисти, с висока квалификация.
Таблица 1. Демографски характеристики на извадката: брой изследвани лица и
процентно разпределение
Показатели
Брой изследвани
Процент (%)
лица
Пол:
Мъже
Жени
Възраст:
35 – 44
25 – 34
19 – 24
45 – 54
55 – 64
Степен на образование:
Магистър
Бакалавър
Доктор
Прослужено време в настоящата
компания:
- 6 – 10 г.
- 3 – 5 г.
- 11 – 20 г.
- 1 – 2 г.
Настояща длъжност:
- Програмист / софтуерен инженер
- Мениджър / тиймлидер
- Контрол по качеството
- Друго

66
34

66
34

52
36
7
4
1

52
36
7
4
1

56
43
1

56
43
1
44
20
16
20

44
20
16
20

74
13
7
6

74
13
7
6

Значимост на отделните аспекти на качеството на живота при софтуерни
специалисти
Работа и работно време
В таблица 2 са представени резултатите от анализа на твърденията включени в
групата работа и работно време. Като твърдение с най-голяма тежест по този показател
софтуерните специалисти са посочили „Работното ми време е гъвкаво.“, като 57% от
респондентите са казали, че е „напълно вярно“, а 25% са посочили „по-скоро вярно“, 6%
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от хората са посочили, че не могат да преценят, а само 2% са казали, че това не е вярно.
Този отговор сочи, че сумарно 82% от хората имат възможност да ползват тази все попопулярна придобивка. От друга страна, резултатите биха могли да се тълкуват и като
доказателство в подкрепа на твърдението, че в ИТ сектора фиксираното работно време
отпада като режим на работа за сметка на гъвкавото.
С почти същата значимост е и айтемът „Добре съчетавам личните и служебните си
ангажименти.“, като общо 64% от специалистите са потвърдили, че това е било основна
характеристика на съчетаването на професионалните и личните аспекти на живота.
”Тръгвам си на време от работа.“ е още едно от водещите твърдения за добър баланс
работа – личен живот (58% от респондентите са посочили „напълно вярно“ или „поскоро вярно“). Можем да направим заключението, че за близо 60% от респондентите
изпълнението на служебните ангажименти не става за сметка на свободното време. В
подкрепа на това са и резултатите, получени при обработката на твърдението „Редовно
работя по повече от 40 часа на седмица.“, които сочат, че последното е вярно само за 40%
от изследваните лица. Както и с данните от твърдението „Често ми се налага да работя в
извън работно време.“, сочено като вярно от едва 38%. Айтем „Прекарвам голяма част
от свободното си време в изпълнение на работните си задачи.“ е сочен като валиден от
сумарно за 22%.
Тези данни показват, че изследваната извадка от софтуерни специалисти се радва
на добър баланс между работата и личния живот.
Таблица 2. Процентно разпределение на дадените отговори по всеки един от
айтемите за работа и работно време
Въпроси

Напълно
невярно
%

Донякъде
невярно
%

Колкото
вярно,
толкова и
невярно %

По-скоро
вярно
%

Изцяло
вярно
%

Положителни
отговори
%

Работното ми време е
гъвкаво.

2

8

6

25

57

82

Тръгвам си на време
от работа.

11

9

22

30

28

58

Редовно работя по
повече от 40 часа на
седмица.

37

15

8

23

17

40

Често ми се налага да
работя в извън
работно време.
Прекарвам голяма
част от свободното
си време в
изпълнение на
работните си задачи.

30

19

13

27

11

38

41

17

20

13

9

22

Рекреативни занимания
Рекреативните занимания бяха представени от две основни дейности: почивки
извън населеното място, в което човек живее, и редовно упражняване на спорт. За
твърдението: „Ходя на почивка поне два пъти годишно“ 78% от изследваните са
посочили (таблица 3), че са съгласни с него - „по-скоро вярно“ (19%) или „напълно
вярно“ (59%). От тук може да се заключи, че по-голямата част от респондентите
намират/отделят време за отдих и почивка. Айтем „Спортувам редовно.“ е аспект на
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качеството на живота, посочено сумарно от 52% от респондентите, тоест повече от
половината редовно се занимават със спорт.
Таблица 3. Процентно разпределение на дадените отговори по всеки един от
айтемите за рекреативни занимания
Въпроси
Ходя на почивка
поне два пъти
годишно.
Спортувам редовно.

Напълно
невярно
%

Донякъде
невярно
%

Колкото
вярно,
толкова и
невярно %

По-скоро
вярно
%

Изцяло
вярно
%

Положителни
отговори
%

5

4

13

19

59

78

15

13

20

22

30

52

Социални контакти
Социалните контакти също бяха изследвани в две посоки: време за семейството и
за срещи с приятели. В таблица 4 са представени получените резултати. Твърдението
„Редовно прекарвам време с близките си.“ е напълно вярно за 36% от респондентите, , а
за 32% – „по-скоро вярно“. Тоест, 68% отделят достатъчно време за семейството си.
Често се срещат с приятели съответно сумарно от 49%, а само една четвърт го правят
много рядко.
Таблица 4. Процентно разпределение на дадените отговори по всеки един от
айтемите за социални контакти
Въпроси

Напълно
невярно
%

Донякъде
невярно
%

Колкото
вярно,
толкова и
невярно %

По-скоро
вярно
%

Изцяло
вярно
%

Положителни
отговори
%

Редовно прекарвам
време с близките си.

6

11

15

32

36

68

Често се срещам с
приятели.

11

16

23

30

20

50

Свободно време и лични занимания
Тази част от анализа е съсредоточена върху възможностите за обогатяване на
живота с разнообразни занимания, развитие на собствените намерения и интереси. За
този цел е важно да съществува баланс на личния и професионалния живот. Цели 64%
от изследваните лица са на мнение, че добре съчетават личните и служебните си
ангажименти и само една пета не успяват да направят това поради заетост. Едва 4% почти
никога не намират време за личните си ангажименти, а други 27 го правят в по-малка
степен. Обаче 50% заявяват, че намират време за изпълнение на лични ангажименти, а за
17% това се случва понякога. Посещенията на културни мероприятия са доста
разпространени сред ИТ специалистите, като само малко над една пета от тях не правят
това. Половината заявяват, че намират време за участие в културния живот. Почти
половината намират време да се отдават на своите хобита, и само една трета нямат
възможност да направят това поради лиса на време.
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Таблица 5. Процентно разпределение на дадените отговори по всеки един от
айтемите за свободно време и лични занимания
Въпроси
Добре съчетавам
личните и
служебните си
ангажименти.
Често посещавам
културни
мероприятия.
Намирам време за
изпълнение на лични
ангажименти.
Имам достатъчно
време за хобита.

Напълно
невярно
%

Донякъде
невярно
%

Колкото
вярно,
толкова и
невярно %

По-скоро
вярно
%

Изцяло
вярно
%

Положителни
отговори
%

5

14

17

38

26

64

12

15

22

24

27

51

4

27

19

23

27

50

10

24

17

25

24

49

Заключение
Беше направено изследване върху качеството на живота на висококвалифицирани
специалисти от сферата на ИТ, сред които преобладават утвърдените в своите компании
и във възрастовия диапазон 30-45 години. Анализът на данните свидетелства, че голяма
част от високо квалифицираните ИТ специалисти са ангажирани с продължително
работно време, налага се и работа в рамките на личното време. Благодарение обаче на
това, че за ИТ бранша политика на гъвкавото работно време е почти установен стандарт,
изследваните специалисти поддържат високо качество на живота. Те съобщават, че имат
възможността да съчетават личния и професионалния живот, да си осигурят
саморазвитие, да се отдават на хобита, да посещават културни мероприятия. Като цяло,
те поддържат интересен и богат на събития живот, наситен с пътувания и почивки,
възможности за рекреативни дейности и спорт. Социалните контакти както в
семейството, така и с приятелите не са препятствани от работата и могат да се развиват
според предпочитанията на индивида. Като се вземе предвид и високото заплащане в
сектора, става ясно, че качеството на живота на заетите в него, които имат добри позиции
във своите компании, е на много добро равнище.
Компаниите се стремят да задоволяват очаквания за поддържане на такъв стандарт
и дори рекламират себе си като работодатели, които се грижат за качеството на живота
на утвърдените си служителите. Разглежданият стандарт на живот е и важен
организационен фактор, който дава възможност за хармонизиране на интересите на
бизнес организациите с тези на работещите в тях ИТ специалисти.
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INTERNATIONALISATION IN HIGHER EDUCATION AND ITS
IMPACT ON ACADEMIC STAFF AT SOFIA UNIVERSITY “ST.
KLIMENT OHRIDSKI”
Assit. Prof. Dr. Desislava Krumova Karaasenova,
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Abstract: This paper draws on a qualitative study which explored the impact of internationalization
in higher education on academics who teach and conduct research at Sofia University “St. Kliment
Ohridski”. Analysis of the data showed that internationalization is perceived as Opportunity and Effort opportunity to overcome the isolation of the peripheral knowledge system and effort to participate in the
international scientific discourse. The categories of Opportunity and Effort are interconnected and
complement one another. They are explained within the subcategories of: Transborder academic mobility
and research networks, Setting the research agenda, Visibility and promotion, Leaving the comfort zone, A shift
in one’s personal research agenda, Meeting high publication standards, Academic programs in English.
Keywords: Internationalization, academic staff

Introduction
International linkages have been a feature of the academic world since the time of the first
universities (Welch, 2008). Propelled by the forces of globalization, the international scope and
direction of academia have now become mainstream (de Wit, 2013; Altbach & Knight, 2007).
Academic systems, institutions and individuals undertake policies and practices to
internationalize in response to the demands of the global academic environment (Altbach and
Knight, 2007). Knight sees internationalization as a process and defines it as “integrating an
international, intercultural, or global dimension into the purpose, functions or delivery of postsecondary education” (2008, p. 21). Knight (2004) explores the phenomenon of
internationalization in terms of the policies, programs and strategies that are used at the national,
sector and institutional levels. The dominant features of internationalization at national/sector
level comprise primarily funded programs that provide opportunities for institutions and
individuals to engage in international mobility and research activities, establish academic
linkages, provide foreign language training (Knight, 2004). The strategies for
internationalization at institutional level refer to program and organizational initiatives such as
academic programs that promote faculty/staff/student mobility, joint degree programs, foreign
language study, internationalization of the curricula, cross-cultural training, research and
scholarly collaboration in the form of joint research projects, international conferences and
seminars, published articles and papers, research exchange programs, international
partnerships, branch campuses, international and intercultural campus events, among others
(Knight, 2004). In light of the strategies outlined above, academics play an essential role and
are a major stakeholder in the process of internationalization in higher education. It is therefore
important to understand how the processes of internationalization are perceived and what effect
they have on academic staff in order to optimize policies at institutional level and practices at
individual level.
Purpose of the study, method and data
The purpose of this research project is to examine the impact of internationalization on
academic staff who teach and conduct research at Sofia University “St. Kliment Ohridski”,
Bulgaria. The study explored the attitudes of academic staff about the processes of
internationalization, the contextual factors and the personal characteristics that play a role, the
catalysts and barriers to the participation of academic staff in these processes. This paper
outlines findings from research still in progress. It uses data from fourteen semi-structured indepth interviews with academics from the humanities and the social sciences. The interviewees
are at the age of 35 to 50, two of them hold full professorships, eight are associate professors,
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four – assistant professors with a doctorate. The interviews were conducted and analyzed by
following the paradigm of the Grounded Theory method advocated by Strauss and Corbin. This
method adheres to a well-defined coding paradigm where data is constantly compared within
and with new data to develop concepts and categories, data is gradually abstracted from the
descriptive level to higher order theoretical categories, sampling is theoretical as opposed to
purposive, writing of theoretical memos is an important feature, the researcher stays in the field
until no new evidence emerges, that is, saturation of the data is achieved (Strauss & Corbin,
1998).
Findings
Analysis of the data led to the identification of two major categories which explain how
internationalization has impacted academic staff at Sofia University. These categories are
Opportunity and Effort - opportunity to overcome the isolation of the peripheral knowledge
system and effort to participate in the international scientific discourse. The subcategories of
these categories overlap and are complementary. They can be viewed and described from the
perspective of both opportunity and effort.
1. Internationalization as Opportunity.
1.1. Transborder academic mobility and research networks. Internationalization has
manifested itself in the opportunity for graduate and/or post-graduate study/research
fellowships abroad. This learning experience has opened the door to alternative
ways of teaching, selecting and structuring knowledge, and has brought about
alignment of the syllabi of the courses the academics teach with global trends in
their field. Extended academic stay abroad is credited with the added value of
contacts and involvement in research networks.
“We can measure our research results and our methods, we do not remain closed in our university, in one country.
We see that we can work with colleagues from other universities, and it is not merely exchange of knowledge or
incorporation and implementation of their methods. We do joint research, and this brings a feeling of being on par,
a feeling that our research is of comparable value.” (Respondent 12, professor)

1.2. Setting the research agenda. Internationalization is the opportunity to be actively
involved in the international scientific discourse. The academics have become part
of research networks where collaboration in international and interdisciplinary
teams has resulted in new perspectives, implementation of innovative methods and
innovative theoretical frameworks. A major effect of this involvement is
participation in the development and execution of the research agenda in the
respective scientific field at international level. This has reinforced the academics’
professional standing and confidence.
“In the first place it is the opportunity to learn from and work with the best. There are leading researchers in every
discipline. Also, being among the ones who determine the course of research, and then participating in the
execution of this scientific agenda, because in any field there is this research agenda, and you must have the
understanding, you must know this agenda, and influence this agenda, in the ideal case. This is very, very
important. A very high added value.” (Respondent 2, assistant professor, doctor)

1.3. Visibility and promotion. Internationalization has been the key to visibility at
international level. Participation in international research projects results in
intensified publication activity at reputable scholarly venues. Published papers of
high quality increase citation rates and, as they are used as a measure of a scholar’s
ability and competence, impact promotion at the home institution.
“Publishing abroad, participating in international research teams, going global, so to say, all this has become of
utmost importance, especially after the latest legislative changes concerning the promotion of academic staff and
the introduction of objective indicators for one’s achievements.” (Respondent 9, assoc. prof.)
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2. Internationalization as Effort.
2.1.Leaving the comfort zone. A key factor in the internationalization activities of the
academics is their personal vision for professional development and their
commensurate effort. Their success in internationalization is a result of having the
right attitude and mindset. Open-mindedness and willingness to learn from the best,
ability to cope with criticism and transform it into a positive outcome, being flexible
and collaborative in joint publications, accounting for the intercultural element in
international communication and adaptation of behavior and expectations,
development of one’s digital culture, are all aspects that have had a tangible effect
on the academics’ level of internationalization and its perceived benefit.
“I am very open to international exchange, to joint research and joint academic programs. I am very active in this
respect. My whole academic biography has been shaped by internationalization. It has widened my perspective.
You learn to accept and acknowledge the right to diversity of views. We must open to the international academic
community and actively seek participation in it. This is the pathway to follow. This is the way to reinforce our
European identity, too.” (Respondent 11, assistant professor, doctor)

2.2. A shift in one’s personal research agenda. In a world of internationalized academic
environment, the profile of the academics’ research has proved a major prerequisite
for publishability of findings and scholarly knowledge. Opportunity and desire to
publish in indexed international databases have pushed the direction of research
from the regional/local topics to such of global interest and importance. While this
tendency has not been unconditionally classified as positive, it has persisted and has
been acknowledged as a prerequisite for visibility.
“Publishing abroad is very time consuming, the language is an obstacle too, it is not easy to write in a foreign
language, but most importantly, if we want to become visible and be published, we need to change the profile of
our research topics, we need to focus on global issues so that foreign editions and foreign authors could recognize
us as their potential partners in research and publications.” (Respondent 3, assoc. prof.)

2.3. Meeting high publication standards. Publishing at international level has resulted
in strict observation of thematical and methodological criteria, original research and
findings, meticulous structuring of the text and punctual referencing, all in the lingua
franca of the modern scientific world - English. Meeting requirements and
publications in a foreign language have necessitated additional effort and allocation
of time to one’s research activities.
“Publications, yes, but after a serious peer review, and after a revision, after you have met strict criteria. My last
publication, a chapter in a book, a comparative study, we had very strict requirements, a framework, a plan, we all
had to adhere to – a theoretical framework, a methodological framework, a set number of characters, you learn to
synthesize information and express yourself in a clear way. And you need to self-actualize, you need to be very
cooperative, to accept criticism, to meet deadlines, all this is not easy but is such a benefit.” (respondent 4,
professor)

2.4. Academic programs in English. The competition of the open educational market in
the European Union, coupled with the pressure of the negative demographic
tendencies in the country, has driven the need for programs in English. Development
of course content in English and teaching local and international students in English,
albeit valued for the intercultural interaction and its contribution to one’s change in
perspective, has required additional time and effort.
“The market is small, if we work in Bulgarian only, we confine ourselves to a very small academic space with a
small population. If we rely only on Bulgarian students, we cannot cope financially, especially with the reduced
subsidy from the Ministry of Education. We launched a bachelor’s program in English last year. We also have
several MA programs in English. We try to offer a product that can be accessible and of interest to both nationals
and foreigners. … It’s more about the necessity to revise and modernize the course content… and make it in
English as well. The new syllabus means time and effort to develop your course in a new way. Also, you need to
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meet certain requirements, and this is an additional burden, and some people are not very happy about that.”
(Respondent 1, assoc. prof.)

Concluding remarks
This study has brought to the fore a multifaceted picture of the effect of
internationalization on academic staff. Internationalization has been credited with the
opportunity to complete studies abroad, establish research networks, participate in setting and
implementing the research agenda in the respective scientific field, achieve international
visibility. These perceived positive effects have necessitated efforts like leaving one’s comfort
zone and making a shift in the direction of one’s research agenda, adjusting to the international
publication criteria and offering courses in English. We could argue that the successful
functioning of academic staff in the highly competitive international academic environment is
directly linked to the successful development of the educational institution they work for.
Therefore, the perceptions and the realities outlined in this paper could serve as good ground
for discussions and measures at institutional level.
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STAFFING AND HUMAN RESOURCES PHILOSOPHY AS FACTOR
FOR DETERMINING RISK MANAGEMENT STRATEGIES
Vera Karadjova, Assoc. Prof., PhD, Faculty of tourism and hospitality Ohrid, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, North Macedonia
Abstract: Risks are an objective category that is an integral part of everyday life, but also of the
business entities operations. Risk management from the perspective of those who perform it is the job of
highly qualified staff whose narrow specialty is dealing with risks. The need to manage risks has especially
multiplied in recent decades with increasing technical and technological progress, the development of rapid
information systems, the development of financial innovations and derivatives, increased competition and
major financial shocks due to strong capital competition. Through its evolution and development, risk
management has also developed an organizational and staffing structure in which area of competence are
this issues. It is about employees who deal with the problem of risks at a certain level throughout their
working hours, or it is only a part of their responsibilities. The personnel structure of the business entity
makes the so-called subjective factor, that is, the philosophy of management in it. The paper intends to
emphasize the importance of this subjective factor in determining appropriate risk management strategies.
Keywords: staffing, human resources philosophy, risk managers, risk management strategies

Introduction
As an objective category, risks have a character of versatility, imprecise determination
and flexibility that creates difficulties in their precise determination and definition. One
acceptable definition of risk could be that: Risk is a situation in which there is a possibility of
adverse deviation from the desired outcome, which is expected or hoped for (Vaughan,
Vaughan, 1995, pp.4). It must be borne in mind that risk is present in all spheres of human life
(in everyday life and in business), and as such is subject to the study of all scientific disciplines,
whether natural or social sciences. Economics as a science mainly focuses the scope of its
observations on economic risks and their implications on the reproductive process. In this sense,
risk can be defined as a future uncertain event that includes the possibility of occurrence of
uncertain consequences in the form of losses or benefits. The development of financial
management, which essentially means managing the economic entity assets and using them
rationally, opens up an extraordinarily wide scope for microeconomic access to the numerous
risks at the entity level. In the practical operation of the business entities, there is no area in
which the investment of capital is not connected to undertaking a certain degree of risk, and
therefore any business decision is preceded by a risk assessment. Such an assessment allows
not only to identify the variables that cause the risk, but also to find an optimal relationship
between the degree of risk and the expected return. Even more, with the development and
acceptance of market imperatives, the presence of risks at both the micro and macro levels is
multiplied.
Crucial in this process is the human resources staffing and their attitude in assessing and
deciding about risks. In some cases this job includes full-time or even a whole department in
the company and in that respect risk management is a profession for those who have formal
education, relevant experience and they professionally deal with risks and receive the title risk
managers. Even before the differentiation of this particular profession, managers at different
levels in the hierarchical structure had a specific scope of responsibilities related to risk
management.
Staffing and capacity for risk acceptance and management
The development of risk management is geared towards achieving the following key
objectives:
 improving the stability of the organization;
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 providing continuity of purpose;
 a permanent increase in its value.
Specific risk management policies and strategies are derived from such objectives, as well
as specific parameters for risk identifying, evaluating, supervising and minimizing. Risk
strategies and policies must also determine risk tolerance (risk appetite), which implies the
organization's willingness to take risks. Risk strategy and policy should be embedded in the
overall strategy and policy of the organization within the integrated management model and
should be communicated in writing. In practice it is often distributed to lower management
levels through a document called "Risk Guidance". Each organization first identifies threats that
may have performance consequences, and then determines the risk intensity. It can happen that
determined risks present a real opportunity for the organization, if they are properly managed.
If the organization manages to create a positive outlook from the risk analysis, it can have a
positive effect on performance (Karadjova, 2012, pp.41).
The fact that many organizations still do not yet have a formal risk management system
and carry out reactive activities imposes the need to emphasize the importance of developing
and implementing an integrated management system and risk management system within it.
A key segment of the conceptualization of the personnel policy of the economic and
business entities is the policy of training, development and promotion of the personnel in
direction of acceptance and mastery of the modern trends in the economy. It requires the
selection of personnel who have the capacity to accept risk as inevitable and to implement one
of the strategies for dealing with it in a non-panic manner.
Rules and forms of risk management
Three basic rules of management must be taken into account when managing risks:
 "not risking more than you can lose";
 "must be taken into consideration coincidences for which there is minimal
probability to happen";
 "quantifying the optimal balance between risk and return (must not risking very
much for a very small yield)".
The first of the three basic rules of risk management reads: "not risking more than you
can lose ", and as such supports the principle of solvency of business entities. This and the other
two rules that follow: " must be taken into consideration coincidences for which there is
minimal probability to happen " and " quantifying the optimal balance between risk and return
(must not risking very much for a very small yield)" set by Mehr & Hedges as early as 1963,
even in modern terms are the inevitable rules of managing and carrying out financial activities
in developed market structures (Mehr, Hedges, 1963, pp.16-26). As simple as these three rules
may seem, they still represent the basic framework for risk management decision-making.
Regardless of how the risk is defined and what types of risks are being considered, what
is only certain about the risks is that some risks will inevitably occur and some of the potential
losses will occur. In such a situation it is necessary to take some of the basic forms of risk
management (Karadjova, 2006, pp.261-267):
 risk management by avoidance;
 risk management by retention;
 risk management by transferring (hedging);
 risk management by sharing (diversification);
 risk management by reducing.
Risk avoidance is one of the few methods for managing risk, but it is still considered as a
negative rather than a positive technique. Because of the individual's personal progress and
progress in the economy, risk-taking is required. If risk avoidance is used intensively, it does
not benefit the individual or society at all. For this reason, risk avoidance as a way of managing

385

it is an unsatisfactory approach in dealing with many risks (Karadjova, 2012, pp.86). Risk
retention as a way of managing risk may be the most common way of risk managing. When an
individual fails to take any positive action to avoid, reduce or transfer the risk, then there is a
possibility of loss and the risk is said to be retained. Another way of managing risk is through
transmission. The risk can be transferred from one entity to another that can bear the risk more.
Sharing (risk diversification) is realized through different forms of contracts and is an essential
form of risk management. Sharing is a form of transmission in which the risk of the individual
is transferred to the group, but it can also be seen as a retention in which the risk of a greater
number of individuals is held collectively (Karadjova, 2012, pp.89). Risk management through
reducing can be done in two ways: through loss prevention; and by way of control.
Risk management strategies
The need to study the principles of risk management is synthesized by defining basic risk
management strategies. The purpose is to determine the existing and eventually possible risk
management strategies which can be used by business entities, thus differentiating the most
appropriate from a wide range of potential strategies. This means that some of the possible risk
management strategies should be considered; managing risks and strategies for optimizing the
risk-return ratio; as well as managing risk threats and ways of managing risks that are
universally applied to all types of businesses.
Strategies that represent a minimum quantum of knowledge for successful risk
management and which combine their capabilities in a specific time and space can include the
following (Karadjova, 2012, pp.324):
 Strategy of internal rating systems;
 Strategy of protective clauses;
 Strategy of limits (institutional or custom);
 Diversification strategy (portfolio diversification and products diversification –
diversification of the products range);
 Insurance and reinsurance strategy (as well as some other forms of guarantees);
 Liquidity and liabilities structure strategy;
 Strategy of capital adequacy;
 Securitisation strategy;
 Hedging - a strategy of hedging risks with financial derivatives (forward contracts,
futures, options contracts, swap agreements); and
 Strategy of prices variability (interest rates and premium rates).
By analyzing the basic aspects of the aforementioned risk management strategies every
subject can gain knowledge, abilities and skills to correctly determine the strategy that is most
appropriate in certain circumstances, the pros and cons of applying a particular strategy, and
the appropriate combination of the basic strategies and formulating an optimal risk management
strategy.
Strategies for managing risks from the perspective of the personnel structure
Human resources are the deciding factor for the success of business entities. They invest
their effort, knowledge, abilities, creativity and enthusiasm in the realization of activities that
are within their scope of work and which will bring the entity higher profits and opportunities
for growth and development. It is therefore logical for managers to pay close attention to
personnel management in order to create an appropriate staffing structure and to conduct a
staffing policy in order to achieve the strategic objectives and guidelines for the development
of the entity. In order to successfully manage human resources, the necessary personnel must
be effectively planned and to plan their improvement and professional development in
accordance with the scope and structure of the business entity tasks. Creating a personnel
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structure that will meet the specific needs of the business entity and the risk management needs
it faces, imposes a need for human resources planning. Human resource planning is a
continuous process of creating managerial and non-managerial staff that will be by quality and
quantity appropriate to the needs of the entity in the forthcoming period. Such planning
includes:
- planning the staffing needs in the coming period;
- planning the staff dynamics over the following period;
- planning of personnel recruitment, selection and socialization;
- planning of training, improvement and development of the employees, in order to
have a competent and professional staff at all times.
A key segment of the conceptualization of the personnel policy of the business entities is
the policy of training, development and promotion of the personnel in order to accept and
mastering modern trends in the economy. It requires the selection of personnel who have the
capacity to accept risk as inevitable and to implement one of the strategies for dealing with it
in a non-panic manner. In this regard, the perceptions that successful leaders and managers are
born with innate predispositions are rapidly overcoming, and develop attitudes that there are
numerous methods and techniques, training programs, etc. through which abilities and skills of
those who accept the challenge of working in such a sensitive area as managing multiple risks
are developed. Accepting that commitment as their professional orientation means a lot of
disclaimers, almost unlimited working hours, pressures and stressful situations, a race against
time, etc., which in return brings satisfaction from a successfully completed job, respect, career
advancement, privileges and at the end, good earning. Programs for staff training and
development in that direction have to be planned and implemented on a continuous basis. The
purpose of such programs is achieved through the mental activities of researching the existing
situation and recognizing the need for higher quality and expertise of staff in individual jobs
and creative thinking to apply some of the methods and techniques of improvement. The need
for staff training and development can be achieved through several procedures such as: (1)
assessing capabilities by measuring the results of each individual and comparing them to
established standards; (2) analysis of job requirements through the qualifications required for
the job; (3) analyzing the organization efficiency in achieving its goals, i.e. identifying
organizational units and locations where work abnormalities occur; (4) supervising employees
in such a way that managers and other employees are required to express the problems they
encounter on the workplace and make suggestions for their solution.
Such determined personnel structure of the business entity makes the so-called subjective
factor, that is, the philosophy of management in it. Basically there can be two basic management
philosophies: aggressive philosophy and philosophy of risk aversion.
Aggressive strategy
Aggressive philosophy and aggressive type of managers are largely oriented towards
managing liabilities and acquiring liquid assets through the use of loans in financial markets.
Aggressive strategy and its nature largely depend on the personality of the manager who
chooses and implements it and it matches to a progressive, young, ambitious, creative,
entrepreneurial spirit of a manager who accepts hazardous ventures, but normally with the
required dose of reasonableness and measurement of the risk that may arise, as well as the
possibilities for its coverage. Such an aggressive strategy means deliberately embarking on
risky ventures, when a favorable move in market performance and an opportunity to increase
profits is expected.
Strategy of risk aversion
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The second type of business management philosophy is risk aversion philosophy. These
types of managers are mainly oriented towards providing liquidity of the entity through asset
management, i.e. by using the secondary reserves in the assets, which is why they are also
called asset managers. This type of manager is more likely to accept situations where there is
no great risk, and such transactions mean less risk of loss but also lesser profit. In their specific
action, risk aversion managers tend to establish lower interest rate exposure, lower currency
exposure, hedging risk ventures, other forward transactions and the use of derivative financial
instruments (futures, options, warrants, etc.).
Qualitative approach to risk management
Despite numerous quantitative procedures of determining the objectives in managing
risks, identifying existing risks, their measurement, quantification and monitoring, procedures
and methods of planning and selection of the best instruments to manage such risks, control
management etc., it is necessary to combine all these procedures by applying certain qualitative
methods and procedures. Models based on mathematical-statistical quantification of risks by
distributing the probabilities of loss in relation to risk positions realize their application and are
widely used in large and sophisticated systems, yet they do not always provide enough good
results. This is due to the fact that such methods are based on variance and correlation
calculations, based on the use of statistical data series for the past periods. Having in mind the
uncertainty of the future and the possibility of occurrence of unforeseen situations, there is
always the possibility of extra unforeseen events occurring, which, if they occur, they will
disable further forecasting and quantification by extrapolating past trends. Especially in
conditions of extreme positions of the national or world economy, i.e. in the event of occurrence
of major crises, sharp jumps and expansions or some major natural disasters. Due to the
existence of the possibility of such events, it is considered that the most effective strategy for
risk management is a combination of qualitative and quantitative approach. This means that
successful risk managers must find ways to align the mathematical modeling with market
experience. Mathematical modeling which means applying high technology, in some situations,
if not matched with the market experience of risk managers can be naive and lead to results
with no application value.
Risk management models based on quantitative procedures are complemented in this
context by qualitative methods of the type of stress tests that large financial institutions prepare
in the event of catastrophic disruptions. These are high-stress scenarios that are very unlikely
to happen, but large and sophisticated business entities often feel they need to be prepared for
such situations. Thus prepared stress scenarios are based on qualitative expert assessments, and
the top management of the business entity should have a scenario for any event that may arise
and which would be triggered in a hypothetical case of high stress.
Similarities and differences and application of strategies
Despite the fact that the basic point of differentiation of these two strategies of managers
behavior towards risk arises from the psychological characteristics of the person that faces the
risk, also the choice of either strategy may be conditioned by the objective situation in which
the economic entity is. This means that large and powerful entities can be aggressively oriented,
while small ones are directed to use their own secondary reserves and accepting smaller risks
in their daily operations. In any case, even the largest and most powerful business entities in
the world have freely traded securities in their assets and can therefore use their asset
management strategy. On the other hand, even the smallest and most financially weakest entities
can borrow funds in the financial markets through the use of various financial innovations and
derivative instruments, such as interest and currency swap transactions, i.e. can use liabilities
management. Overall, the issue of choice of strategy of risk aversion or strategy of aggressive
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approach hardly be placed in its original form, because all entities use some combination of the
two strategies, which best suits the philosophy of their managers and their financial market
position.
Draft questionnaire for determining capacity for risk acceptance and management
Determining the optimal strategy, or the best possible in the given circumstances, is an
extreme challenge for the risk management staff. The choice of strategy besides all objective
mathematical-statistical methods for measuring and quantifying risks, as well as for
determining the probability of their occurrence definitely contains an element of subjectivity
through the psychological profile and philosophy of thinking of risk managers. The following
is a general questionnaire proposal for determining capacity for risk acceptance and
management.
Table 1. Draft questionnaire for managers
1. Job position:
2. Brief job description (in a few sentences)
3. Main Duties (enumeration of the main tasks during the working day, % of work time
required for each task

4. Basic Challenges - Difficulties at Work (to list)

5. Evaluate the degree of teamwork:
a). great
b). good
c). unsatisfactory
6. Do you think that the business entity has a sufficient number of employees in
management positions?
a). enough
b). too much
c). too little
7. Working conditions - in a few sentences (availability of data, working space, the
possibility of concentration)
8. Ability to make decisions in stressful situations:
9. Ability to make effective decisions in lack of time:
10. Assessment of knowledge and experience of managers
a). necessary education
b). the need for additional training
c). specific abilities
Source: own construction
The above questionnaire is just the starting point in determining the potential capacity of
risk managers or subjects in any position in the organizational structure, which have the
competence to manage different types of risks. The proposed questionnaire needs to be
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modified and harmonized with the type of business, the size of the entity, changes in the
environment, potential hazards and threats and other factors from which potential risks depend
on, and the need to manage them. Then follow different models of stress tests that will round
out the process of determining the ability to manage risks.
Concluding observations
Managing risks means taking measures and procedures in order to optimize them in
direction of the most effective use of opportunities and advantages, while minimizing the
negative effects i.e. weaknesses and limitations. Risk management as a process of identifying,
assessing and calculating risks using consistent methods can be applied to individual
organizational units or the organization as a whole. Besides the effect that gives in direction of
minimizing potential identified risks, risk management creates an atmosphere of managerial
decision-making based on objective information and procedures, rather than on subjective
conclusions and intuition.
Regardless of where and how the risk arises, its broadest determination is that it is a future
unknown event whose realization may cause some harm or benefit, and the harm and the benefit
inevitably have some economic implications, whether they directly endanger the life or health
of the people as a productive factor or they refer to the hitherto created national wealth. From
that point of view, risk has the character of an economic category and is the subject of the study
by economics as a science, both in macro and in microeconomics. Uncertainty as opposed to
the term certainty means a lack of conviction that events will have a certain course and a lack
of certainty as a category that signifies knowledge of the things that follow. The danger in turn
can be identified as the cause of the loss. Closely correlated with the term loss is the term hazard
which denotes a condition that can lead to or increase the chance of loss arising from a danger.
Hazard in turn is a condition that can create the possibility of loss or increase the possibility of
loss arising from an existing danger.
The risk management process logically begins with planning business activities as a
conscious and reasonable activity of managers to anticipate the future. The planning process,
supplemented by anticipation as a prerequisite for successful planning on the one hand also
contains a high degree of uncertainty and risk, and in the same time on the other hand can be
used as a strategy to overcome uncertainties and collisions with coincidences that can be
catastrophic if the inevitable need to use a formalized planning system is not understand and
accept. Among the factors that determine risk management strategies are the organizational
structure of the business entities, the staffing structure and the psychological features of the
manager's personality at a certain managerial level. On these factors depend the application of
an aggressive or defensive strategy towards potential risks, and they are complement with other
qualitative aspects of risk management.
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КОЛЕГИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯТА:
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА 4 ТИПА ПРОФЕСИОНАЛНА
ОРГАНИЗАЦИИ
Стойка Христова Калчева - доцент, д-р по психология, Българска
Академия на науките
COLLEGE RELATIONSHIPS IN THE ORGANIZATION: A
COMPARATIVE ANALYSIS OF 4 TYPES OF ORGANIZATIONS
Stoyka Hristova Kаlcheva – Assoc.Prof., Ph.D, Bulgarian Academy of
Sciences
Abstract: The report presents a survey of collegial relationships in 4 organizations (institute, service,
manufacturing, media, etc.). The results show similar values on 6 empirical indicators: goodwill, acceptance
of the perspective of others, self-criticism, envy, misunderstanding, selfish orientation. "Sympathyantipathy" and professional competence are also explored.
KeyWords: goodwill, acceptance of the perspective of others, self-criticism, envy, misunderstanding,
selfish orientation, sympathy and professional competence.
Резюме: Докладът представя въпросник за колегиалните отношения в 4 организации
(институт, предприятие за услуги, фирма за производство и медия). Резултатите
отнасят до 6
индикатора: добронамереност, приемане перспективата на другите, самокритичност, завист,
егоистична ориентация, симпатия.
Ключови думи: професионална компетентност, колегиални отношения, добронамереност,
самокритичност, завист, приемане на перспективата на другите и др.

Проблемите на колегиалните отношения заемат важно място в системата на
социални отношения в професионалната микросреда. В професионалните общности има
етични кодекси, етични комисии, а етични норми и критерии са сред основните им
документи (Ресник, Д., 2011, 22-28, Якимов, Н., 2011, 19-22), въпреки това
колегиалността остава традиционен проблем.
Проблемът за етичните отношения има голямо значение за научните колективи и
професионални общности като част от социалните взаимоотношения на работното място
(Аргайл М, М. Хендерсън, 1986, Величков, А., 2006, Иригоайен М.Ф., 2001, Kалчева, С.,
2011, 461-469, Калчева С., 2018 , Крумов К., С. Илиева, Д. Андонова, 1996,70-83, Nolan ,
T. W. Kupers, 2009, 57-78). Изучаване на колегиалните отношения обогатява
възможностите на изследване на междуличностните отношения в организациите
(Крумов К., С. Илиева, Д. Андонова, 1996, 70-83, Люмен Ж., 1990, Петкова К., 1993,
Prpic, K.,1998, 269-298).
Обект на изследване са 4 типа организации с общо 446 изследвани лица:
1. Институт: научна организация от бюджетната сфера с високи изисквания към
ежедневните задължения
2. Услуги: частно предприятие за денонощно изготвяне на хранителни пакети с
международни контрагенти и ежегодна сертификация на дейността (по хигиена, грамаж,
вкусови качества и др.).
3. Производство: частно високотехнологично производство.
4. Медия: художествено-техническо, новинарско, филмово и звуко-производство.
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Метод
Инструментариум
Оценка на колегиалните отношения в професионалната микросреда:
Колегиалните отношения в професионалната микросреда са оценени чрез 6
емпирични индикатора:
1)
Добронамереност (Колегите са добронамерени един към друг).
2)
Приемане на перспективата на другите (Хората се съобразяват с
мнението на колегите си).
3)
Самокритичност (рефлексия върху собствените възможности)(Всеки добре
познава своите възможности и недостатъци).
4)
Завист (–)( Успехите на един се посрещат със завист от останалите).
5)
Егоцентрична ориентация (–)(Всеки гледа себе си, без да го е грижа за
другите).
6)
Неразбирателство (липса на кооперация) (–)(Трудно се намира общ език
при решаването на съвместни задачи).
Очаква се 6-те емпирични индикатора да формират общ показател (в който
“Завист”,”Неразбирателство” и ”Егоцентрична ориентация” се включват с обратен знак).
Изследваните лица отговарят с помощта на 4-степенна Ликертова скала на
съгласие: от 1 „Изцяло невярно” до 4 „Напълно вярно”.
Оценка на професионалната компетентност в професионалната микросреда:
Всяко изследвано лице оценява „колегите, с които непосредствено работи", като ги
разпределя в 5 категории:
1)
Истински професионалист, от него може много да се научи.
2)
Относително добро равнище на компетентност и професионална
подготовка.
3)
Средно равнище на компетентност и професионална подготовка.
4)
Относително ниско равнище на компетентност и професионална
подготовка.
5)
Явно некомпетентен; човек, който очевидно не си е на мястото.
Посочва се броят (а не имената) на колегите от професионалната микрообщност в
съответната категория, като паралелно всяко изследвано лице се самооценява, т.е.
разпределя себе си към една от посочените категории. Изчисляват се относителните
дялове на лицата във всяка категория (броят на лицата във всяка категория, разделен на
общия брой – сумата на посочените лица в петте категории). След това относителните
дялове във всяка от категориите се умножават по коефициент от 1 до 5 (например:
относителния дял на колегите от първото равнище („Истински професионалист, от него
може много да се научи.”) се умножава по 5, относителният дял на хората от второто
равнище – по 4 и т.н.). Резултатите се осредняват на равнище професионална микросреда
(секция, екип и др.). Полученият бал „професионална компетентност” теоретично може
да варира от 1 (случаят, в който микросредата се формира само от хора с ниско равнище)
до 5 (само хора с високо равнище).
Едно възможно възражение срещу взаимните оценки между колегите е дали
личните отношения на „симпатия–антипатия” няма да доведат до „изкривяване” на
мнението за професионалната компетентност (и в двете възможни посоки). При
достатъчно голям брой независими оценки обаче тенденциите за „фаворизиране” или
„подценяване” е по-вероятно взаимно да се компенсират. Съответно: основната
предпоставка на обективна оценка е свързана с допускането за наличие на достатъчен
брой независими оценки, а от друга страна – фактът, че във всяко професионално звено
в явен или неявен вид съществуват мнения за компетентността на всеки от останалите и
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различията в професионалната компетентност лесно могат да се идентифицират чрез
преобладаващия брой оценки от хора, които имат сходен опит и работят дълго време
заедно.
Оценка на междуличностните отношения (“симпатия-антипатия”)
За тази цел всяко изследвано лице оценява "колегите, с които непосредствено
работи" по рейтингова скала „Симпатия–антипатия”, като ги определя в 5 категории:
1)
С него/с нея сме близки приятели (приятелство).
2)
С този човек не сме близки приятели, но той определено ми е симпатичен
(симпатия).
3)
Този човек ми е безразличен (безразличие).
4)
Този човек по-скоро не ми е симпатичен; с него общувам само по делови
въпроси, при други случаи обикновено го избягвам (антипатия).
5)
Този човек ми е толкова неприятен, че с него не бих искал/а да имам нищо
общо (враждебност).
Посочва се броят (а не имената) на колегите от професионалната микросреда в
съответната категория, като по този начин сферата на непосредствено общуване „се
сегментира” на пет слоя, според степента на лична симпатия/антипатия. Паралелно
всяко изследвано лице се самооценява чрез посочените категории, като отбелязва в коя
от тях биха го оценили повечето от колегите, с които непосредствено работи. При
обработка на резултатите се изчисляват относителните дялове на лицата във всяка
категория (вж. по-горе процедурата за оценка на професионалната компетентност), след
което относителните дялове във всяка от категориите се умножават по коефициент от 1
до 5 и резултатите се осредняват на равнище професионална микросреда. Полученият
бал може да варира от 1 (случаят, в който микросредата се проявява само враждебност)
до 5 (налице са само близки приятелски отношения).
Процедура. Изследването се провежда анонимно при гаранции за поверителност на
получените резултати.
Задачи на изследването
(1) Сравнителен анализ на равнището на шестте индикатора и общия показател при
4 типа организации (една научна организация и 3 ненаучни организации)
(2) Анализ на връзката на общия показател за “колегиални” отношения с равнището
на професионална компетентност и отношения на “симпатия-антипатия” в
професионалната микросреда.
Очаква се по-силна връзка на колегиалните отношения с равнището на
професионална компетентност, в сравнение с връзката с отношенията на “симпатияантипатия”.
Резултати и обсъждания
Структура на емпиричните индикатори за колегиални отношения:
Резултатите при разделянето на 3 положителни и 3 отрицателни индикатора на
колегиалните отношения са показани на фигури 1. и фигура 2. За емпиричните
показатели с положителен знак най-висока стойност в четирите организации има
признак „Доброжелателност”. В рамките на научния институт „Приемане на
перспективата на другите” и „Доброжелателност” са с най-висок бал.
В научния институт 3-те отрицателни индикатора са с по-ниско равнище, докато в
изследваната медия „Егоистична ориентация” и „Завист” – с най-високо.
Обобщеният показател за колегиалност за четирите организации е на високо
равнище (фигура 3), като най-висок бал се наблюдава в научния институт.
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Фигура 1. Емпирични индикатори с положителен знак за колегиални отношения

Фигура 2. Емпирични индикатори с отрицателен знак за колегиални отношения
Факторният анализ (по метода на главните компоненти) извлича само един фактор
(eugenvalue>1), 57,02% обяснена дисперсия (вътрешната съгласуваност на формираната
по този начин скала – α на Кронбах, е: 0,845).
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Фигура 3. Общ показател за колегиалност за 4 типа организации

Приемане на
преспектива

0,831

Самокритичност

0,677

Завист
Егоцентрична
ориентация

0,814
–0,769
–0,817
–0,591

Колегиални
взаимоотношеиня

Добронамереност

Неразбирателство

Фигура 4. Факторни тегла на айтемите от скалата „Колегиални
взаимоотношения”
Оценката на професионалната компетентност на колегите в микросредата (в
проценти) е представена на фигура 5, заедно със самооценката, получена с помощта на
идентична 5-степенна скала.

Фигура 5. Относителен дял (в %) при самооценка на компетентността и при
оценка на компетентността на колегите
Данните и в двата случая илюстрират доминирането на високо („Истински
професионалист, от него може много да се научи“) и относително високото равнище
(„Относително добро равнище на компетентност и професионална подготовка”).
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Преобладаването на положителните оценки е очаквано, но е налице разлика при двете
перспективи: по-висок относителен на лицата, самооценили се с относително високо
равнище, за сметка на средното и ниско равнище (при самооценката нито един не е
оценил себе си като явно некомпетентен – равнище 1). Подобна тенденция за
„фаворизиране” на самооценката също е в рамките на предварителните предвиждания,
като се проявява и при формирането на интегративния показател (чрез умножаване на
относителните дялове по коефициенти от 1 до 5 (за процедурата вж. по-горе): съответно
при оценката на колегите: X=3,81; SD=0,72 и при самооценката: X=4,16; SD=0,69
(p<0,001, чрез t-тест за зависими извадки: 5,61).
Данните за рейтинговата оценка по параметъра симпатия-антипатия
(Х=3,88; SD=0,59) показват преобладаването на положителни междуличностни
отношения в професионалната микросреда. По посочените параметри не се проявяват
значими разлики в организациите. Като цяло тези резултати свидетелстват за
преобладаване на положителните междуличностни отношения в професионална
микросреда, независимо от типа на организацията. От друга страна, трябва да се има
предвид, че в случая резултатите представят обобщените показатели за цялата
организация, докато оценката на междуличностните отношения представлява интерес
преди всичко за равнището на което се извършва (микросредата –колегите, с които
непосредствено се контактува и работи). В този случай картината не е хомогенна. Затова
зад „оптимистичните” резултати се отразява общата тенденция, без да отчитат
вариацията на равнище на микросредата.
Равнището на колегиалните отношения корелира положително с оценката на
професионалната компетентност и значимо, но по-слабо с отношенията на симпатия
(таблица 1.). Налице е тенденция за по-силна зависимост между колегиалните отношения
и оценката на професионалната компетентност в предприятието за услуги и в медията.
Таблица 1. Корелации (r на Пирсън) на колегиални отношения с професионална
компетентност и междуличностни отношения “симпатия-антипатия” в 4 типа
организации
Професионална
компетентност
Институт
0,441
Услуги
0,607
Производство
0,444
Медия
0,505
Забележка: при всички случаи р<0,01
Организация

Отношения
Симпатия-антипатия
0,266
0,342
0,181
0,475

Данните от регресионния анализ (таблица 2.), със зависима променлива
колегиалните отношения в професионалната микросреда, показват, че след отчитане на
връзката между професионалната компетентност и отношенията на симпатия-антипатия
и двата предиктора са със значими ефекти, но доминираща роля има оценката на
професионалната компетентност. Също така независимите променливи „обясняват” подобре колегиалните отношения в организацията в сферата на услугите и в медията.
Таблица 2. Регресионни анализи с професионална компетентност и симпатияантипатия в качество на независими променливи, прогнозиращи колегиалните
отношения в 4 типа организации
Организация
Институт

Професионална
компетентност
Beta
0,399

Отношения
Симпатия-антипатия
Beta
0,101

Adusted R square
0,161

396

Услуги
0,459
Производство
0,403
Медия
0,376
Забележка: при всички случаи р<0,01

0,267
0,091
0,293

0,384
0,104
0,328

Обобщение и изводи:
Настоящото изследване се основава на рейтингови оценки на колегите в една
научна организация и в три ненаучни организации.
Скалата „Колегиалните отношения” съдържа 6 емпирични индикатора и включва с
положителен знак: „Добронамереност”, „Приемане на перспектива” и „Самокритичност”
и с отрицателен знак: „Завист”, „Егоцентрична ориентация”, „Неразбирателство”,
формиращи общ показател с висока вътрешна консистентност.
В изследвания научен институт общата оценка по скала за колегиални отношения
е на най-високо ниво в сравнение с нивото за предприятията за услуги и производство и
за медията.
Интерес представлява увеличаване на извадката на научната организация и
прилагане на скалата за колегиални отношения в сравнителен анализ в рамките на
няколко научни института.
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КАК ЧЕРТИТЕ ОТ ПЕТФАКТОРНИЯ МОДЕЛ НА ЛИЧНОСТТА И
НАРЦИСИЗМЪТ СЕ СВЪРЗВАТ С ИНИЦИАТИВНОТО
ПОВЕДЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО
гл. ас. д-р Соня Асенова Драгова-Колева, Нов български университет
HOW THE BIG FIVE PERSONALITY TRAITS AND NARCISSISM
RELATE TO INITIATIVE BEHAVIOR AT THE WORKPLACE
Sonya Asenova Dragova-Koleva, PhD, New Bulgarian University
Резюме: Личната инициативност, като форма на активно изпълнение на трудовата дейност,
се изразвява в целенасочено планирано поведение, основано на вътрешна мотивация и постоянство,
ориентирано към постигане интересите на организацията и откриването на нови възможности.
Когнитивни, личностни и организационни фактори влияят върху инициативността на работещите.
Настоящото изследване се фокусира върху ролята на личностните характеристики като се
интересува както от светлите, така и от тъмните страни на инициативността. Целта е да се проучи
предиктивната сила на позитивните личностни черти, измерени с модела на Големите пет фактора,
и на нарцисизма, като аспект на тъмната личност по отношение на инициативното поведение. В
изследването участваха 84 лица, работещи в различни професионални сфери. Резултатите показват,
че нарцисизмът и неговите аспекти манипулативност, лидерство и превъзходство са позитивно и
умерено свързани с личната инициативност. От големите пет черти с най-голяма предиктивна сила
се отличават отвореност към опита и съзнателност, които заедно обясняват 40% от вариацията в
инициативността.
Ключови думи: инициативност, нарцисизъм, модел на Големите пет фактора
Abstract: Personal initiative as a form of active performance is a purposeful planned behavior based
on intrinsic motivation and perseverance, oriented towards achieving the interests of the organization and
opening up new opportunities. Cognitive, personality and organizational factors determine employee
initiative. The present study focused on the role of personality characteristics being interested in both the
bright and dark sides of initiative. The aim was to investigate the predictive power of positive personality
traits, as measured by the Big Five model and of narcissism as an aspect of dark personality with respect to
initiative behaviour. Sample consisted of 84 employees from different professional fields. Results showed
that narcissism and its aspects manipulativeness, leadership and superiority were positively and moderately
related to personal initiative. Hierarchical multiple regression revealed that among the big five personality
traits the best predictive power have openness to experience and consciousness accounting together 40% of
the variability in initiative. Manipulativeness was the best predictor among narcissistic aspects.
Keywords: personal initiative, Dark triad, narcissism, Big five personality traits

Въведение
В днешно време наличието на служители, които са готови да поемат инициативи за
поправяне на грешки, осъществяване на подобрения в работните процедури и процеси и
реализирането на промени, осигурява ключова компетенция и конкурентно предимство,
търсени от работодателите. Личната инициативност се проявява в поведение, което
отразява вътрешната готовност на човек доброволно да се ангажира с действия, които
показват активен подход към работата и надхвърлят рамката на разписаните трудови
задължения. Тя е нерутинна активност, насочена към подобрения, промени, търсене на
възможности, която изисква съзнателно целеполагане, планиране, обмисляне,
реализиране на плановете и обратна връзка за резултата (Fay et al.,1998). Като се има
предвид, че в съвременната динамична и непредсказуема работна среда, проактивното
инициативно поведение е от полза за организациите, много изследователи насочват своя
интерес върху идентифицирането на факторите, които го предсказват. Когнитивни
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(квалификация, способности), организационни (подкрепа, комплексност на задачите,
лидерски стил) и личностни препоставки влияят върху инициативността на работещите
(Frese & Fay,2001).
Настоящото изследване се фокусира върху ролята на личността като предиктор на
личната инициативност. В психологическата литература се поставя акцент предимно
върху прякото и индиректно влияние на позитивните личностни характеристики като
мотивация за постижение, любопитство, Аз-ефективност, ориентация към действие.
Всички те корелират положително с инициативността (Frese & Fay,2001). Интензивното
изучаване на личността в работен и организационен контекст в последните 20 години се
свързва с модела на Големите пет, който е най-приетата и утвърдена таксономия на
личността в психологията (Judge & Ilies, 2002). Петте личностни черти в модела са
екстраверсия (активни, асертивни, енергични, позитивни, общителни, амбициозни),
невротизъм (емоционална нестабилност, безпокойство, несигурност, напрежение),
съвестност (отговорни, ориентирани към постижения, подредени, организирани),
отвореност към опита (въображение, любопитство, креативност, търсене на решения,
неконвенционалност) и доброжелателност (кооперативни, прощаващи, любезни,
емпатични) (McCrae & John, 1992). В трудовата и организационна психология се открива
ясна връзка на големите пет черти с поведения, близки до личната инициативност. Така
например, редица изследователи установяват предиктивната сила на съвестността и
доброжелателността спрямо организационното гражданско поведение (Ilies et al., 2009;
Organ & Ryan, 1995). Тези две черти влияят позитивно върху просоциалните аспекти на
организационното гражданско поведение. Chiaburu et al. (2011) в своя мета-анализ
откриват, че всички черти корелират с ОГП, но отвореността към опита и екстраверсията
са най-силните предиктори на неговите проактивни форми. Ролята на големите пет черти
също така традиционно е изучавана във връзка с предприемачеството и
предприемаческата личност. Отвореност към опита, съвестност и екстраверсия
корелират позитивно с намерението за предприемачество и с предприемаческото
представяне, а доброжелателност и невротизъм се свързват негативно (Zhao et al., 2010;
Rauch & Frese, 2007). Подобна е и връзката на петте черти с проактивната личност
(Brandstätter, 2011). Известни противоречиви резултати се откриват относно ролята на
екстраверсията и доброжелателността, които в някои изследвания не показват връзка с
екстра-ролевите форми на поведение (Zhao, Seibert, 2006; Elanain, 2007).
Негативните аспекти на личността обаче се игнорират при изследването на
инициативното поведение в работата. Като се има предвид, че новите служители от
поколение Y и Z са силно центрирани върху себе си и собствената си значимост,
отличават се със силно изразена нагласа „Полага ми се“ и лоялност към себе, а не към
организацията, възниква въпросът доколко те ще са склонни да проявяват поведение,
основано на вътрешна мотивация и постоянство, ориентирано към постигане интересите
на организацията и откриването на нови възможности за нейното развитие. Този важен
за бизнеса въпрос налага да се обърне по-задълбочено внимание и на ролята на тъмните
черти с цел по-добро разбиране и предсказване на трудовото поведение. В
психологическата литераура негативните черти се операционализират с конструкта
Тъмна триада, който включва нарцисизъм, Макиавелизъм и психопатия (Paulhus &
Williams, 2002). Тъмните черти са субклинични версии на личностовите отклонения. Те
са социално неприемливи и отблъскващи, но въпреки това се отнасят до нормативното
функциониране. Тъмната триада представлява краткосрочни еволюционни стратегии за
успех, които обслужват Аз-а и позволяват бързо удовлетворяване на неотложни
потребностите (Jonason, Koenig, & Tost, 2010).
Настоящето изследване се фокусира само върху нарцисизма като негативна черта.
Нарцисизмът се свързва с чувство за грандиозност и превъзходство над другите,
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преувеличаване на собствените качества и нереалистично позитивен Аз-образ.
Нарцисистите смятат себе си за специални и вярват, че в живота им се полагат много
неща. Отличават се с ниско ниво на емпатия, стремеж към потвърждение на
превъзходството и желание постоянно да получава специално отношение и възхищение
от другите (Paulhus & Williams, 2002; Jones & Paulhus, 2009; Spain, Harms, LeBreton, 2009;
Campbell&Miller, 2011). Доскоро изследванията обръщаха внимание само на негативните
последствия от нарцисизма, разглеждайки го като дисфункционален и проблематичен за
професионалния и организационен живот. Редица изследователи откриват, че
нарцисистите показват доминантност, агресивност и трудности в междуличностните
отношения (Muris et al., 2017); не приемат обратна връзка от другите, показват силно
съревнование с колегите, което пречи на работата в екип; изпитват ниска
удовлетвореност от труда (Bruk-Lee, Khoury, Nixon, Goh & Spector, 2009). Типични за тях
са неетично поведение в работата като клюки, интригантство, арогантност (O’Boyle et
al., 2012). Едва в последните години в психологията, въпреки доминиращото възприемане
на негативните аспекти на нарцисизма, се лансира идеята, че в определени ситуации
хората могат да извлекат полза от него и да го приложат за конструктивни цели. Така
например, хората с висок нарцисизъм се отличават с харизма и асертивност, които се
свързват с успешно лидерско поведение (Chatterjee & Hambrick, 2007). В стремежа си да
изпъкнат, те са добри в създаването на възможности и възползването от тях (Bass, 1990).
В редица изследвания се открива, че нарцисизмът има позитивна връзка с намерението
за предприемачество (Mathieu & St-Jean, 2013; Cesinger, Kramer, Schwarzingerc, Gelleri,
2011; Do & Dadvari, 2017), както и с поемането на отговорност (taking charge) като форма
на проактивност (Klimchak, Carsten, Morrell, & MacKenzie, 2016). Следователно, тази
черта може да бъде предпоставка за себеразвитие.
Методология
Цел, хипотези и обект на изследването
Този кратък преглед дава основа за настоящото изследване, което се интересува
както от светлите, така и от тъмните страни на инициативността. То си поставя за цел да
проучи предиктивната сила на позитивните личностни черти, измерени с модела на
Големите пет фактора, и на нарцисизма, като аспект на тъмната личност, по отношение
на инициативността. Като се има предвид, че за да поеме инициатива за подобрения,
нововъведения и промени в работни задачи, процеси, процедури или контекс, човек
трябва да бъде енергичен, отговорен, ориентиран към решения и резултати, емоционално
стабилен и приет от колегите си, може да се формулира следната хипотеза:
Хипотеза 1. Всички черти от модела на Големите пет, с изключение на невротизма,
се свързват положително с личната инициативност.
Изхождайки от дефинирането на нарцисизма, нарцистичните хора могат да се
опишат като самоуверени, ориентирани към постижения, креативни, с желание за
самоизтъкване. От тази гледна точка, поемането на инициативи в работата би им дало
възможност да изпъкнат и да задоволят своите потребности от превъзходство,
доминантност и успех.
Хипотеза 2. Очаква се положителна връзка между нарцисизма и инициативността.
В изследването участват 84 лица, работещи в различни български и чуждестранни
организации в гр. София. От тях 25 мъже, 59 жени, средна възраст 32 г. (SD = 8,09), средна
продължителност на трудовия опит 38 мес. (SD = 8.90). 43 от участниците заемат
изпълнителски позиции, 24 - експертни и 17 ръководни; 15 работят в държавни
организации, 66 в частни, 3 в НПО.
Методика на изследването
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За измерване на личната инициативност е използван самооценъчен въпросник с 16
айтема (α =.83), на които се отговаря по 5-степенна Ликертова скала от 1-Изобщо не е
вярно до 5-Абсолютно вярно (Драгова, 2011). Петте личностни черти са измерени с Big
Five Inventory – BFI (John et al., 1991), адаптиран от Максимка Рашева. Въпросникът
съдържа 40 айтема като отговорите се фиксират по 5-степенна Ликертова скала (1 – силно
несъгласен; 5- силно съгласен) (Рашева, 2015). За измерване на нарцисизма е използван
въпросникът NPI-15, предложен от полските психолози Żemojtel-Piotrowska, Rogoza et
al. (in press). За български условия скалата е адаптирана от Драгова-Колева, Паспаланова
и Дилова. Скалата се състои от 15 айтема, разпределени в 5 субскали: Лидерство (α =
.62), Суетност (α = .79), Превъзходство (α = .81), Манипулативност (α = .70), Показност
(α = .83). Използва се 7-степенна скала за отговори (1 – напълно несъгласен; 7-напълно
съгласен). Българската версия на въпросника показва добра вътрешна консистентност (α
=.88). Скалата може да измерва петте дименсии на нарцисизма, както и общото ниво на
грандиозен нарцисизъм.
Резултати и дискусия
В таблица 1 са представени резултатите от описателните статистики. Изследваните
лица се отличават с относително високо ниво на лична инициативност и умерено
равнище на нарцисизъм. От аспектите на нарцисизма най-силно изразени са
превъзходство и лидерство. От петте големи черти невротизмът е най-слабо изразен, а
останалите черти са с близки стойности. Направеният корелационен анализ показва, че
личната инициативност корелира положително статистически значимо с всички черти от
модела на Големите пет с изключение на невротизма. Най-силна е взаимовръзката с
отвореност към опита (r=.60, p<.01). В съответствие с очакванията инициативността се
свързва положително и статистически значимо с общото ниво на нарцисизъм, както и с
четири от неговите дименсии като корелацията варира от слаба до умерена. Готовността
за екстра-ролево поведение в работата корелира най-силно с превъзходство, лидерство и
манипулативност. Единствено с показността не се отчита статитически значима връзка.
За проверка на предиктивната сила на личностните черти относно инициативността
е използван множествен йерархичен регресионен анализ по метода Stepwise (табл.2). В
стъпка 1 са включени социодемографските характеристики пол, възраст, заемана
позиция и стаж, с цел да бъде контролирано тяхното влияние. Стъпка 2 включва големите
пет черти като предиктори на инициативността, а в стъпка 3 влизат дименсиите на
нарцисизма и общото ниво на грандиозен нарцисизъм, чиято предиктивна сила е от найголям интерес за изследването. Стъпковият метод позволява да се установи кои от
разглежданите променливи в отделните стъпки са най-силни предиктори на
инициативността. В първия модел се установява, че от социодемографските
характеристики като най-добър предиктор за личната инициативност в работата се
отличава заеманата позиция. Колкото по-висока длъжност заемат работещите, толкова
по-инициативни са. Заеманата позиция обяснява едва 6% от вариацията в
инициативността, но моделът е статистически значим F(1, 82) = 5.28, p = .023.
Включването на светлите черти в регресионния модел увеличава статистически значимо
неговата предиктивна сила, обяснявайки 46% от вариацията в нивото на инициативност
F(1, 81) = 26.40, p = .000; F(1, 80) = 22.39, p = .000. От големите пет черти с най-голяма
предсказваща сила спрямо инициативността се откроява отвореност към опита, която
сама обяснява 34%, следвана от съзнателност, която добавя още 6% обяснена вариация.
Включването на нарцисизма и неговите пет дименсии като допълнителни независими
променливи статистически значимо допринася за предсказване на инициативността F(1,
79) = 22.43, p = .000, като моделът обяснява 53% от вариацията в инициативността. Найдобрият предиктор от тъмните аспекти е манипулативността, която сама обяснява 7%.
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Получените резултати подкрепят хипотезите. Както светлите, така и отрицателните
черти се свързват позитивно с инициативността. Нарцисизмът, обратно на стереотипното
му възприемане като изцяло негативна черта, оказва положителен, макар и слаб, ефект
върху инициативността. Манипулативността като аспект на нарцисизма позволява на
служителите да бъдат по-силно ориентирани към резултати и да търсят начини за
тяхното постигане. От гледна точка на инициативното поведение, нарцистичните
характеристики намират поле за изява при сблъсъка на служителите с непредвидени и
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неструктурирани работни ситуации, които изискват креативни решения и поемане на
риск. Увереността в себе си и прилагането на манипулативни тактики дава възможност
на по-нарцистичните работещи да убеждават колеги и ръководство и да получават
подкрепа за своите инициативи и предложения. С изключение на невротизма, чертите от
модела на Големите пет, и по-специално отвореността към опита и съзнателността в
много по-голяма степен предсказват ангажирането с проактивни действия в сравнение с
нарцисизма. Това е така, тъй като голямото самочувствие и усещане за превъзходство
могат да бъдат конструктивни само ако са подплатени със знания, отговорно отношение
и постоянство. Като се има предвид, че служителите, които са отворени към опита са полюбознателни, динамични, с желание за учене и ориентирани към промяна, се
предполага, че те по-лесно ще разбират контекста, в който се изпълняват задачите и ще
откриват нови възможности за подобрение. Отвореността към опита улеснява
адаптирането към неструктурирани ситуации и толерантността към неопределеност,
което би позволило на служителите да инициират действия за справяне с
предизвикателства. Ниските стойности по тази черта се свързват с авторитаризъм и
конвенционализъм (Sibley&Duckitt, 2008), а според Фрезе, консерватизмът е негативен
предиктор на инициативността (Fay & Frese, 2000). Настоящите резултати като цяло са
в съответствие с данните получени при проучването на другите форми на екстра-ролево
поведение – проактивност, предприемачество, организационно гражданско поведение.
Някои от ограниченията на изследването са свързани с недостатъчния брой участници и
с факта, че се изследва връзката на чертите с вътрешната предразположеност за действие,
но не и с реалното инициативно поведение в работата. Въпреки това може да се направи
извода, че както позитивните, така и негативните личностови черти са важни за подоброто разбиране и предсказване на трудовото поведение. Негативни аспекти като
манипулативност, самоувереност, превъзходство, доминантност в организационен
контекст може да са полезни в определени ситуации, тъй като допринасят служителите,
които ги притежават, да търсят активно нови възможности за промени и подобрения в
работата и организационния контекст и да действат в условия на предизвикателства,
несигурност и неопределеност. Изследването е отправна точка за бъдещо по-задълбочено
проучване, включващо и други негативни черти. Тъмните черти биха могли да са
потенциално полезни за организациите и да се използват за конструктивни цели като
наемане и задържане на таланти за нови бизнес възможности, корпоративно
предприемачество и стратегическо развитие.
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РАЗЛИЧИЯ В ПРИВЪРЗАНОСТТА КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ
РАБОТЕЩИ В ПРОИЗВОДСТВЕН СЕКТОР
Боян Бойчев Пиперков, докторант, СУ „Св. Климент Охридски“
DIFFERENCES IN THE COMMITMENT TO THE ORGANIZATION
OF WORKERS IN THE PRODUCTION SECTOR
Boyan Boychev Piperkov, PhD Candidate, SU “St. Kliment Ohridski”
Резюме: Целта на настоящото изследване е да разгледа какви фактори оказват влияние при
формирането на привързаност към организацията в производствена компания. Проучването
обхваща 501 изследвани лица, работещи в една и съща компания, чиято сфера на дейност е тежката
промишленост. Използваният въпросник е трикомпонентния модел на Майер и Алън, които
включва афективна, инструментална и нормативна привързаност. От получените резултати стана
ясно, че съществуват статистически значими различия между демографските характеристики –
възраст, пол, образование, общ трудов стаж и ниво в йерархията и скалите на привързаността към
организацията.
Ключови думи: привързаност към организацията, производствен сектор
Abstract: The purpose of this study is to examine what factors influence the formation of
commitment to the organization in a manufacturing company. The study covers 501 respondents working
in the same company whose field of activity is heavy industry. The questionnaire used is the threecomponent model of Meyer and Allen, which includes affective, instrumental and normative commitment.
From the obtained results it became clear that there are statistically significant differences between
demographic characteristics - age, gender, education, total work expiriance and level in the hierarchy and
scales of commitment to the organization.
Keywords: commitment, production sector

През последните години интересът към привързаността на служителите към
организацията значително нараства. Редица автори я определят като една от найпроменящите се и изследвани концепции в управлението. Все по-често компаниите се
стремят да разберат какво точно оказва влияние върху привързаността и какви са точните
методи на поддържането на високите и нива.
Основната цел на всички проучвания, свързани с привързаността е да открият по
какъв начин служителите на дадена организация ще се чувстват добре на работното си
място и съответно дали могат да станат по-привързани към нея. Понятието привързаност
има много тясно определена структура и до голяма степен е причината, поради която
изследователите изпитват трудност при дефинирането на конкретни определения.
Привързаността на служителите набира голямо значение в рамките на един променящ се
глобален контекст (Furtmueller, Goethe, Wilderom, 2011). Редица теории за
организационната привързаност се предполага, че по-силно привързаните служители
работят по-добре, в сравнение с тези, които имат по-ниски нива на привързаност (Larson,
Fukami, 1984).
През 1984 г. Майер и Алън провеждат проучване в опит да сравнят предишни
методологии, използвани при тестване на теорията за страничния залог. Te определят
привързаността като многомерна конструкция, която показва относителна сила на
идентичността на индивида с участието и лоялността към определена организация
(Faloye, 2014; Meyer, Allen, 1991). Първоначално Майер и Алън (1984) разграничават
привързаността към организацията в два компонента – афективна и продължаваща
привързаност, а след това добавят и третия компонент – нормативна привързаност (Allen,
Meyer, 1990).
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Афективната привързаност се основава главно на идентификацията, заедно с
желанието за създаване на връзка с дадена организация (Allen, Meyer, 1990).
Инструментална (продължителна) е второто измерение на привързаността, разработено
от Майър и Алън (1991) и се свързва с анализ на разходите и ползите на служителите,
като загуба на икономически инвестиции и евентуалните затруднения при намирането
на нова работа (Meyer, Allen, 1991). Служителите с високи нива на нормативна
привързаност се чувстват задължени, че трябва да останат да работят за компанията, в
която работят (Meyer, Herscovitz, 2001). Това се дължи на чувството за задължение към
организацията (Deuter, Bradbery, Turnbull, 2015). Това чувство може да произтича от
морала, етиката, защото организацията е инвестирала в служителите време и пари за
обучение (Deuter, Bradbery, Turnbull, 2015).
Привързаността към организацията се повлиява от редица фактори. Именно този
факт е истинско предизвикателство пред мениджърите, да успеят да открият точните
стъпки, които трябва да се преминат, за да може нивото на привързаност в организацията
да бъде високо. В производствените компании този процес е още по-сложен. Несъмнено
демографските характеристики имат огромно значение при формиране на привързаност
на служителите към организацията.
Ритзер и Трейси са на мнение, че страничните залози трябва да се натрупват във
времето и възрастта трябва да бъде основния индикатор за постиженията на работното
място (Ritzer, Trice, 1969). Според Черингтън (1979) възрастта и образованието са пряко
свързани с няколко работни ценности, включително моралното значение за работата и
влиянието на заплатата (Elizur, Koslowsky, 1999). Авторите определят, че демографската
характеристика, която оказва най-голямо влияние е пола (Elizur, Koslowsky, 1999).
Според различни литературни източници мъжете в по-голяма степен отдават значение
на парите както и различни други ценности като независимост, майсторство,
доминиране, конкурентноспособност, сигурност, кариерно развитие, докато жените
имат по-големи афилативни нужди, търсят по-голямо социално одобрение и в по-голяма
степен се задоволяват от краткосрочни цели в кариерата (Furnham, 1984, цит, по Elizur,
Koslowsky, 1999). Също така е установено, че пола е важен при прогнозирането на
организационната привързаност (Elizur, Koslowsky, 1999).
Метод
Използвания въпросник за измерване на привързаността на служителите към
организацията е три компонентния модел на Майер и Алън, включващ в себе си 24
айтема, които са разпределени по 8 въпроса във всяка субскала. Методиката е адаптирана
към условията на труд в България (Илиева, 1998). Твърденията трябва да бъдат оценени,
според пет степенна Ликертова скала.
Психометричните показатели α на Кронбах е 0,823 са много добри.
Скалите, които са включени във въпросника са:
- Афективна привързаност
- Нормативна привързаност
- Продължителна привързаност
Извадка
Общият брой на служителите, които взеха участие е в проучването е 501
изследвани лица от всички структурни звена в изследваната организация. Този брой се
явява представителна извадка, която обхваща приблизително 40% от служителите в
организацията.
Според демографската характеристика „Възраст“ изследваните лица се
разпределят в границите – „до 25 години“ – „над 55 години“. Най-много са
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респондентите на възраст от „36-45 години“ – 26,1%, следвани от хората на възраст
между „46-55 години“ – 24,6%. Висок процент заемат и служителите, които не са
посочили отговор на тази демографска характеристика - 16,6%.
Предвид сферата на дейност на компанията, очаквано разпределението на
изследваните лица според демографската характеристика „Пол“ е неравномерно
„Мъже“ са значително повече - 67,7%, в сравнение с жените. Според демографската
характеристика „Образование“ служителите със „Средно образование“ са най-голям
брой - 55,9%. Според общия трудов стаж най-висок процент са служителите с най-дълъг
общ трудов стаж „над 20 години“ – 29,9%. При разпределението на служителите, според
демографската характеристика ниво в йерархията се наблюдава, че преобладават
„Работници“ – 62,3%.
Резултати
Резултатите от настоящото изследване бяха обработени с помощта на програма за
повеждане на статистически анализи IBM SPSS Statistic v.19. Бе проведен еднофакторен
дисперсионен анализ, необходим да се проследи влиянието на демографските
характеристиките върху привързаността към организацията.
След проведения еднофакторен дисперсионен анализ се наблюдават статистически
значими различия при ниво p < 0,05, между демографската характеристика „Възраст“ и
всички измерени скали на привързаността към организацията „Афективна
привързаност“ (F=2,372; p=0,038), „Инструментална привързаност“ (F=4,457;
p=0,001) и „Нормативна привързаност“ (F=3,155; p=0,008).
При влиянието на демографската характеристика „Възраст“ върху формирането
на „Афективна привързаност“ наблюдаваме, че с минимална разлика служителите от
възрастовите групи „36-45 години“ (M=3,99) и „46-55 години“ (М=3,98) са
демонстрирали най-високи средни стойности. Полученият резултат не е изненадващ,
поради фактът, че за формирането на емоционална свързаност с организацията е
необходимо да измине определен период от време.
При „Инструментална привързаност“ се наблюдава, че най-младите служители,
тези във възрастовата група „до 25 години“ (M=3,63) са демонстрирали най-високи
средни стойности. При най-младите служители желанието да продължат да работят за
организацията е силно изразено поради фактът, че компанията е през годините се е
доказала като сигурен и надежден работодател, които полага грижи да задържи
служителите си.
Най-младите служители в организацията, тези във възрастовата група „до 25
години“ (M=3,94) са демонстрирали най-високи средни стойности и при „Нормативна
привързаност“.
При демографската характеристика „Пол“ и всички измерени скали на
привързаността към организацията „Афективна привързаност“ (F=9,798; p=0,000),
„Инструментална привързаност“ (F=13,169; p=0,000) и „Нормативна привързаност“
(F=11,545; p=0,000) отново се наблюдват статистически значими различия.
След разглеждане на получените резултати се наблюдава, че при „Афективна
привързаност“ се наблюдава, че жените (M=4,01) са демонстрирали по-високи средни
стойности, в сравнение с мъжете (M=3,97). Полученият резултат не е изненадващ,
предвид характерната по-силно изразена емоционалност при жените. При
„Инструментална привързаност“ се наблюдават почти идентични резултати, където
служителите от пол „Жена“ (M=3,54) имат незначителен превес, спрямо „Мъж“
(M=3,53). Липсата на съществена разлика и по-високите средни стойности при жените
говорят красноречиво за тяхната роля за поддържане на високи нива на привързаност
към организацията.
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Единствено при „Нормативна привързаност“ се наблюдават по-силно изразени
стойности при „Мъж“ (M=3,91), спрямо „Жена“ (M=3,87). До голяма степен този
резултат може да бъде свързан със сферата на дейност на компанията – тежка
промишленост, където мъжете определено се чувстват по-сигурни при изпълнението на
служебните си задължения.
При влиянието на демографската характеристика „Образование“, върху факторите
на привързаността към организацията бяха установени статистически значими различия
при „Афективна привързаност“ (F=4,919; p=0,001), „Инструментална привързаност“
(F=7,781; p=0,000) и „Нормативна привързаност“ (F=4,778; p=0,001).
Според получените резултати, служителите с „Висше образование“ (M=4,12) са
демонстрирали най-високи средни стойности при „Афективна привързаност“. Поголяма част от изследваните лица, завършили висше образование работят предимно в
административните отдели, което до голяма степен определя получените резултати.
При „Инструментална привързаност“ отново служителите служителите с „Висше
образование“ (M=3,63) са демонстрирали най-високи средни стойности. Запазва се
тенденцията служителите с по-висока степен на образование да демонстрира по-високи
средни стойности и при „Нормативна привързаност“ - „Висше образование“ (M=3,95)
и „Полувисше образование” (M=3,95).
При демографската характеристика „Общ трудов стаж“ също се наблюдават
статистически значими зависимости между всички компоненти на привързаността към
организацията: „Афективна привързаност“ (F=3,095; p=0,009), „Инструментална
привързаност“ (F=5,587; p=0,000) и „Нормативна привързаност“ (F=4,410; p=0,001).
От получените резултати наблюдаваме, че респондентите с най-малко трудов стаж
„до 1 година“ са демонстрирали най-силно изразени средни стойности и при трите
измервани скали на привързаността към организацията – афективна (M=4,07),
инструментална (M=3,66) и нормативна (M=3,66) привързаност.
При ниво p < 0,05 се наблюдават статистически значими различия между
демографската характеристика „Ниво в йерархията“ скалите на привързаността към
организацията „Афективна привързаност“ (F=3,095; p=0,001), „Инструментална
привързаност“ (F=6,190; p=0,000) и „Нормативна привързаност“ (F=4,012; p=0,001).
Поради незначителния брой изследвани лица при образуваните групите „Инженери“,
„Експерти“, „Висш мениджърски екип“ и „Изпълнително бюро“, бяха образувани само
две групи - „Работници“ и „Специалисти“.
По-силно изразени нива на „Афективна привързаност“ са демонстрирани от
„Специалисти“ (M=4,12), в сравнение с „Работници“ (M=3,92). При „Инструментална
привързаност“ отново наблюдаваме по-силно изразени средни стойности при
„Специалисти“ (M=3,54), спрямо „Работници“ (M=3,48). Строгата специфичност на
производствените процеси в изследваната организация е вероятната причина
специалистите в по-силно изразена степен да осъзнават последствията, свързани с
напускането, в сравнение с работниците.
По-високите средни стойности и респективно по-високи нива на привързаност към
организацията се подчертават и при „Нормативна привързаност“, където отново
наблюдаваме, че „Специалисти“ (M=3,98) са демонстрирали по-високи средни
стойности, спрямо „Работници“ (M=3,86).
Таблица 1. „Еднофакторен дисперисионен анализ – привързаност към
организацията“.
Привързаност към организацията
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Скала

Афективна

Възраст

Пол

F

F

2,372

Инструменталн
4,457
а
Нормативна

3,155

p
0,03
8
0,00
1
0,00
8

9,798
13,16
9
11,54
5

Образовани
е
p
0,00
0
0,00
0
0,00
0

F

p

4,919

0,001

7,781

0,000

4,778

0,001

Общ
трудов
стаж
F
p
3,09 0,00
5
9
5,58 0,00
7
0
4,41 0,00
0
1

Ниво в
йерархията
F
3,09
5
6,19
0
4,01
2

p
0,00
1
0,00
0
0,00
1

Изводи и заключение
Резултатите от проведения дисперсионен анализ установиха, че всички измерени
демографските характеристики - възраст, пол, образование, общ трудов стаж и ниво в
йерархията оказват съществено значение при формиране на привързаност към
изследваната организация.
Тези резултати трябва да служат като ориентир на ръководството при изграждане
на дългосрочна визия на компанията. Служителите от различните демографски групи,
демонстрирали по-ниски средни стойности могат да бъдат включвани в обучителни
групи, с цел повишаване нивата на привързаност.
В днешно време производствените компании не могат да бъдат определени като
атрактивни места за работа още повече при по-младите служители. Често когато става
дума за производствена компания първата асоциация е свързана с тежка работа, която в
повечето случай е ниско платена, което в действителност в повечето случай не е така.
Привързаността на заетите в тежката индустрия е от изключително важно значение за
държавната икономика. Колкото по-високи нива на привързаност притежават
служителите, толкова постигнатите резултата биха били по-добри.
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ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ ПРИВЪРЗАНОСТТА КЪМ
ОРГАНИЗАЦИЯТА И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ПРЕКИТЕ
РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Боян Бойчев Пиперков, докторант, СУ „Св. Климент Охридски“
RELATIONSHIPS BETWEEN ATTACHMENT TO THE
ORGANIZATION AND JOB SATISFACTION IN A MANUFACTURING
ENTERPRISE
Boyan Boychev Piperkov, PhD Candidate, SU “St. Kliment Ohridski”
Резюме: Настоящият доклад има за цел да проследи взаимовръзките между привързаността
към организацията и удовлетвореността от преките ръководители в производствено предприятие.
В изследването взеха участие 501 служители от различни структурни звена в компанията.
Получените резултати до известна степен потвърждават за съществуването на взаимовръзки между
удовлетвореността от поставяните задачи и отношението на преките ръководители спрямо
формирането на привързаност към организацията.
Ключови думи: привързаност, удовлетвореност от преките ръководители
Abstract: This report aims to trace the relationship between commitment to the organization and
satisfaction with line managers in a manufacturing enterprise. The study involved 501 employees from
various structural units in the company. The obtained results to some extent confirm the existence of
interrelations between the satisfaction with the set tasks and the attitude of the direct managers towards the
formation of attachment to the organization.
Кеуwords: commitment, satisfaction with line managers

Привързаността към организацията и удовлетвореността от труда се превръщат в
двата най-изследвани променливи в организационната психология в световен мащаб.
Служителите, които са привързани към организацията трябва да бъдат посветени на нея,
да правят компромиси с личното си време, да бъдат убедени, че ако напуснат
организацията, ще загубят много. Удовлетвореността от изпълнено желание или
постигането на трудна цел кара хората да се чувстват щастливи.
Когато служителите не са привързани към организацията, в която работят,
сигналите които подават към ръководството са красноречиви. Организационната
привързаност е основен предиктор между служителите и отношението към
организацията, също така е силен индикатор за поведението, склонността към
отдръпване от организацията (Mathieu, Zajac, 1990). Според Илиева привързаността към
организацията не може да бъде обяснена и изследвана, ако не се анализира ролята на
ценностите в процеса на нейното формиране и развитие (Илиева, 1999). Освен
ценностите има редица други фактори, които оказват влияние върху формирането на
привързаност – нагласи, лидерство, организационна култура.
Изследвания са установили високите нива на производителност са пряко свързани
с трансформацията на лидерство (Stoner-Zemel, 1988). Очаквано при харизматичното
лидерство и организационната ефективност съществува висока корелация така поголяма самоувереност и желание за работа у служителите, които са ръководени от
харизматичните лидери (Smith, 1982, цит. по Rowden, 2000). По-високата
производителност също е свързана с харизматичните лидери (Howell, 1986) както и
подобряването на индивидуално изпълнение на подчинените на трансформационните
лидери (Waldman, 1987). Съществуват положителни взаимовръзки между

411

транзакционното лидерство и нагласите към работата, които непрекъснато получават
подкрепа от изследователи.
Удовлетворението от работата, заедно с производителността, качеството,
отсъствията и текучеството е една от ключовите зависими променливи, които често се
отчитат (и измерват) в изследванията на И/О психолози (Ригио, 2006). Ако служителите
не са удовлетворени от работата си е немислимо да бъдат очаквани високи нива на
привързаност. Също така за никой не би трябвало да бъде изненада, че удовлетворените
служители са продуктивни (Syptak, 1999). Много автори като Джудж и Клингър
определят, че работата е център на идентичността на повечето хора (Judge, Klinger, 2008).
Когато се зададе въпросът „Какво правиш?“ повечето хора отговарят какво работят в
момента (Judge, Klinger, 2008). Причина за това е, че повече от половината население на
земята в работоспособна възраст прекарва по-голяма част от будните си часове на работа
(Judge, Klinger, 2008).
Кенърли разкрива връзката между удовлетвореността от работата, поведението на
лидерите и организационната култура (Kennerly, 1989). Билингсли и Крос (1992)
показват, че подкрепата от ръководството, изразяваща се в оказвана помощ при работата
и управлението на конфликтите могат да бъдат предсказващ фактор високи нива на
привързаност и удовлетвореност от работата и засилено желание да останат да работят
за компанията (Billingsley, Cross, 1992).
Двата основни типа лидерство в организациите, които вероятно ще повлияят на
удовлетвореността на работниците и служителите, са транзакционното и
трансформационното (Belias, Koustelios, 2014). Транзакционният вид лидери са тези,
които са склонни да действат в рамките на преобладаващата култура, докато
трансформационният вид лидери често работят за промяна и адаптиране на културата
към собствената си визия (Belias, Koustelios, 2014).
Метод
Използвания въпросник е базиран на трикомпонентния модел на Майер и Алън,
включващ в себе си 24 айтема, които са разпределени по 8 въпроса във всяка субскала.
Методиката е адаптирана към условията на труд в България (Илиева, 1998). Твърденията
трябва да бъдат оценени, според пет степенна Ликертова скала.
Психометричните показатели α на Кронбах е 0,823 на въпросника е много добър.
Въпросникът включва следните скали:
- Афективна привързаност – отразява привързаността на базата на емоционалните
връзки на служителите с организацията, главно чрез работата и опита.
- Нормативна привързаност – отразява привързаността на базата на
възприеманите задължения към организацията.
- Продължителна привързаност – готовността на служителите да пренебрегват
личните си придобивки (икономически и социални) в името на организацията.
Въпросник за удовлетвореност от прекия ръководител
Въпросникът за удовлетвореността на от прекия ръководител е адаптиран от
Величков и Радославова (Величков, Радославова, 2005). Той съдържа две скали, които са
свързани с двата от най-често срещаните лидерски сила. Съдържа 20 айтема, които
изследваните лица трябва да оценят твърденията според пет степенна Ликертова скала,
където 1 – „Никога“, а 5 е „Винаги“.
Психометричните качества на въпросника са отлични - коефициента α на Кронбах
е 0,982. Скалите, които съдържа въпросника са следните:
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- Ориентация към задачите – скалата се стреми да опише поведения на преките
ръководители, които се проявяват при постигането на поставени задачи от страна на
подчинените им служители. Съдържа в себе си седем айтема.
- Ориентация към човешките отношения – показва дали ръководителите
поддържат благоприятни отношения с подчинените си служители. Айтемите, които се
съдържат в тази скала са девет на брой.
Извадка
Общият брой на служителите, които взеха участие е в проучването е 501
респондента в една и съща компания, чиято сфера на дейност е в тежката индустрия.
Спрямо своята възраст най-много са служителите в групата „36-45 години“ – 26,1%.
По пол преобладават „Мъже“ - 67,7%. При демографската характеристика
„Образование“ служителите със „Средно образование“ - 55,9% са най-многобройни, в
сравнение с другите групи. Служителите с най-дълъг общ трудов стаж „над 20 години“
– 29,9% заемат най-съществен процент от всички изследвани при тази демографска
характеристика и според нивото в йерархията най-много изследвани лица са в групата
„Работници“ – 62,3%.
Резултати
След провеждане на корелационен анализ се установиха от умерени до значителни
положителни взаимовръзки.
Таблица 1. „Взаимозависимости между удовлетвореността
от прекия ръководител и привързаността към организацията“.
Удовлетвореност
Привързаност към организацията
от прекия
Афективна Инструментална Нормативна
ръководител
Удовлетвореност
,610**
,627**
,644**
от задачите
Удовлетвореност
,588**
,638**
,651**
от отношението
От получените резултати се наблюдава, че съществуват статистически значими
взаимозависимости между всички скали на „Удовлетвореността от прекия
ръководител“ и „Привързаност към организацията“. Най-силно изразена корелация се
наблюдава при Удовлетвореността от отношението“ и „Нормативна привързаност“
(r = 0,651; p< 0, 01). Този резултат подчертава значението на отношението, което преките
ръководители имат към своите подчинени при изграждането на моралния дълг към
организацията и съответно желанието им да продължат да работят за нея.
По-слабо
изразена
корелационна
зависимост
се
наблюдава
при
„Удовлетвореността от задачите“ и „Нормативна привързаност“, което също е
показател, че не само отношението, но и начинът, по който се поставят задачите е от
съществено значение, служителите да продължат да работят за организацията. В
производствените компании, без ясно разпределение на задачите, както и без правилния
подход към служителите много по-трудно би се достигнало до формиране на
привързаност към организацията.
От получените резултати от проведения корелационен анализ е видно, че малко послабо изразени корелационни зависимости се наблюдават при „Инструментална
привързаност“ и „Удовлетвореност от поставяните задачи“. Инструменталната
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привързаност, която се свързва с последствията от напускането на организацията се
повлиява от поставяните задачи от страна на преките ръководителите.
Също умерена, но по-слабо е изразена е взаимовръзката между удовлетвореността
от поставените задачи и „Афективната привързаност“. Още при делегирането на
самата задача от страна на преките ръководители трябва да бъде ясно какъв точно
резултат се очаква да се постигне на края и какви точно цели трябва да бъдат изпълнени,
което несъмнено оказва влияние върху емоциите, които ще изпита всеки един служител
и следователно върху афективната привързаност.
Положителната, но по-слабо изразена корелационна зависимост между
„Удовлетвореността от отношение от прекия ръководител“ и „Продължителна
привързаност“. Получения резултат е логичен, с оглед на това, че продължителната
привързаност се свързва с желанието на служителите да напуснат организацията.
Най-слабо изразени корелационни зависимости се наблюдават между
„Удовлетвореността от отношение на преките ръководители“ и „Афективна
привързаност“. Поддържането на благоприятни отношения между ръководител и
подчинен не е единствен и определящ фактор за проявата на емоционална свързаност с
организацията.
Резултатите от проведения регресионен анализ показват, че „Афективната
привързаност“ се детерминира от „Удовлетвореност от задачите“, като обяснява 37%
вариацията (ΔR2 = 0,371). Добре изразеното влияние на „Удовлетвореност от
задачите“ (β = 0,610; p<0,01) върху афективната привързаност е показател за важната
роля на преките ръководители и лидерите за идентификацията на служителите с
организацията и емоционалната им свързаност с нея.
Таблица 2. „Предиктори на удовлетвореността от прекия ръководител“
Привързаност към организацията
Удовлетвореност
Афективна
Инструментална Нормативна
от прекия
ΔR2 = 0,371
ΔR2 = 0,406
ΔR2 = 0,423
ръководител
β
β
β
Удовлетвореност
,610**
–
–
от задачите
Удовлетвореност
–
,638**
,651**
от отношението
p < 0,01**
Това означава, че служителите в организацията още при поставяне на задачата имат
очакване от своите ръководители точно да изяснят какво се очаква от тях, да им бъдат
дадени необходимите инструкции и време за нейното изпълнение. Ако тези очаквания
не се осъществят системно съществува риск служителите да бъде нарушена
емоционалната им свързаност с организацията. Продължителната и нормативна
привързаност не детерминират удовлетвореността от поставените задачи от прекия
ръководител.
След провеждането на стъпков регресионен анализ се оказа, че „Удовлетвореност
от отношението“ (β = 0,638; p < 0,001) е значим предиктор за „Инструментална
привързаност“, като обяснява 40,6% (ΔR2 = 0,406) от вариацията в конструкта.
Получения висок процент е показателен, че разбирането на пречките и проблемите в
работата и съответната помощ, която оказват преките ръководители, спрямо
подчинените им служители е от ключово значение за тяхното осъзнаване и приемане на
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организацията като значимо за техния живот и не могат с лека ръка да вземат решение
да я напуснат.
„Удовлетвореност от отношението“ (β = 0,651; p < 0,001) на преките
ръководители е значим предиктор и за „Нормативната привързаност“, като обяснява
42,3% от вариацията в конструкта. От тук следва, че изграждането на чувство за морален
дълг към организацията се обуславя от начинът, по които преките ръководители успяват
да комуникират със своите подчинени служители. Потребността от тази комуникация се
засилва още повече, когато става въпрос за производствена компания, където без липсата
на здрави отношения по линията пряк ръководител – подчинен цялостната ефективност
на работните екипи ще бъде проблем.
Изводи и заключение
Макар и не изцяло изразено влиянието на удовлетвореността от преките
ръководители спрямо привързаността към организацията в изследваната организация
съществува. Ролята на преките ръководители при формирането на привързаност към
изследваната организация несъмнено е доказана и може да бъде обект на бъдещи
значими изследвания.
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ВЪВЕЖДАНЕ В РАБОТАТА, МЕНТОРСТВО И ОБРАТНА ВРЪЗКА
В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ
Гл. ас. д-р Вихра Найденова,
Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“
ONBOARDING, MENTORSHIP AND FEEDBACK IN BUSINESS
ORGANISATIONS
Vihra Naydenova, PhD, Senior Assist. Professor, Sofia University
Резюме: Статията представя съвременни тенденции и практики във въвеждането в работата
на нови служители и значението на менторството и обратната връзка. Освен теоретичната част, е
представен пример за имплементиране на добра въвеждаща програма в няколко стъпки.
Представени са резултатите от емпирично изследване и значимите взаимовръзки между
удовлетвореността от Въвеждащата програма на служителите и ангажираността от работата (,515**
). Резултатите показват силна корелацията между удовлетвореността от ментора и ангажираността
(,551**). Позитивни и значими корелации са установени и между удовлетвореност от екипа (,418**),
ръководителя, обратната връзка (,503**). Значима и позитивна, но по-слаба в сравнение с
предходните взаимовръзки, беше открита между удовлетвореността от задачите и ангажираността
(,361**)., както и незначителна, но позитивна корелация между удовлетвореността от заплащането и
ангажираността. Дискутирано е значението на въвеждането в работата и взаимовръзката с
индивидуалните и организационните резултати.
Аbstract: The article presents current trends and practices in the onboarding of new employees and
the importance of mentoring and feedback. In addition to the theoretical part, an example of implementing
a good onboarding program in several steps is presented. The results of an empirical study and the
significant correlations between employee satisfaction with the Onboarding Program and work engagement
are presented (, 515 **). The results show a strong correlation between mentor satisfaction and engagement
(.551 **). Positive and significant correlations were also found between satisfaction with the team (.418 **),
the manager, the feedback (.503 **) and engagement of the employees. Significant and positive, but weaker
than previous relationships, were found between satisfaction with the tasks and engagement (.361 **), as
well as a small but positive correlation between pay satisfaction and engagement. The importance of the
onboarding and the interrelation with the individual and organizational results is discussed.

Въведение
Статията представя въвеждането в работата на новите служители (onboarding),
както и неговите психологически, трудови и организационни аспекти. Направена е
взаимовръзка между ефективното и умно въвеждане в работата с доброто трудово
представяне на служителите, удовлетвореността, ангажираността, както и намалено
текучество и дистрес през първите месеци.
Представен е и пример от бизнес практиката за успешно създадена и интегрирана
програма за въвеждане и менторство на нови служигели в сътрудничество между
специалисти човешки ресурси, експерти по организационна психология и представители
на бизнес звената в организационнен контекст. Също така е представена обратната
връзка от онвите служители и мнението им за ползите от тези усилия.
В последните години не само в бизнес организициите се обръща внимание на
структуриран подход към интегрирането и въвеждането на новите служители, така че да
им се подсигурят знания, умения, взаимоотношения и условия да бъдат успешни на
новата си работа.
Това, което забелязах в практиката ми като организационен психолог и
ръководител в сферата на човешките ресурси е, че е важно цялостното „изживяване“
(employee experience) и емоционалния аспект във всеки един етап на интеракция между
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новия служител и организацията. Важни моменти като оформянето на обявата за
работа и нейните послания, отношението по време на интервютата, как се отправя
офертата за работа, след това посрещането в офиса, как изглежда работното място и
условия, има ли малки подаръци и изненади (може брандирани с логото на фирмата),
помислено ли е за ментор и въвеждаща програма, какво е отношението на прекия
мениджър през първите дни – всичко това влияе на интегрирането на новия служител и
на това как той се чувства в организацията.
Всяка година милиони служители постъпват за първи път в нови организации.
Основната цел на организациите е да направят така, че те да бъдат въведени възможно
най-бързо и плавно – както социално, така и и по-отношение на задачите и да започнат
за допринасят за организационния успех. Един от основните съвременни научни
изследователи на въвеждането в работата Талия Бауер казва:
„To facilitate their success, a system should be in place to help organize the
process, information exchange, and adjustment of new hires.“
(Bauer, T.N, 2019, Onboarding: The power of connection)
Оказва се, че ефективното и добре премислено въвеждане осигурява конкурентно
предимство. Такива организации имат 91% задържане на служителите през първата
година срещу 30 процента задържане при организации без ефективно въвеждане в
работата (Bauer, 2019, 2010, Cable, Gino, Staats, 2013). При постигане на целите има
подобна тенденция 62% от новите служители напълно изпълняват целите си, ако са били
въведени и интегрирани по-добър начин спрямо 17% в други отдели и организации.
Също така ефективното въвеждане в работата е позитивно свързано с удовлетвореността,
включеността, ангажираността, представянето и силно свързано с текучеството (Cable,
Gino, & Staats, 2013; Klein & Weaver, 2000; ; Snell, 2006). Тъй като организациите все
повече инвестират в привличането на таланти, въвеждането в работата е критично важно,
за да се подсигури задържане и подготвеност на служителите (Graybill et al., 2013).
4 основни стълба на Въвеждането в работата
Според Талия Бауер съществуват 4 основни стълба на Въвеждането в работата (four
C’s of onboarding by Bauer):
Compliance (Съответствие) - Създаване на базови условия за новия служител
(подходящо работно място и техника, бадж, имейл акаунт, технически условия, тефтер,
екипировка, документи за запознаване с процедури и правила, включително дрес код).
Clarification – Разясняване на работната роля и задачи. Колкото по-бързо
служителите разберат работата, толкова по-скоро ще станат продуктивни. Новодошлите
могат да повлияят на този процес чрез проактивно поведение, изразяващо се в това колко
информация търсят и с въпросите, които задават. Тези служители, които търсят повече
информация, питайки своите колеги и супервайзори биха се интегрирали по-бързо и подобре биха разбрали работата си и новата си роля. Също така биха се почувствали поинтегрирани на новото си работно място, разбирайки организационната култура.
 Culture (Култура) – научаване повече за културата на новата организация. Както
хората имат очаквания, така и организациите имат и колкото по-бързо бъдат разбрани
това гарантира дългосрочен успех. Тук е важно служителят да бъде запознат с мисията,
визията и ценностите на компанията. Тук е и въвеждането в историята и стремежите,
стратегиите на организацията, различни аспекти на социалната й отговорност.
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 Connection (Взаимоотношения, Свързаност) - формални и неформални
взаимоотношения в рамките на организацията. Напр. обяд с колеги, представяне на
служителя на мениджмънта, и др. Тук могат новопостъпилите да се включат и в групи
със сходни интереси, да бъдат включвани в различни въвеждащи обучения/събития и с
цел опознаване на колеги от различни отдели (Bauer, 2010, 2019).
Всеки от тези четири аспекта е важен, но някои от тях имат по-голям потенциал за
създадат позитивни резултати. Например изследване след над 12000 новоназначени
служители установява, че стълба „Взаимоотношения, Свързаност“ е най-важният
(Bauer, 2015). Ако организацията, в лицето на мениджмънта и специалистите човешки
ресурси и организационна психология, успеят да осъществят добро въвеждане, базирано
и на четирите стълба, както и на спецификите на самата организация и култура, се очакват
много добри резултати, както по отношение на служителите, така и по отношение на
организационните резултати (виж Таблица 1).
Според Бауер, почти всички организации естествено покриват първото ниво
(съответствие) на onboarding. Второто и третото ниво, разясняване и култура, се достигат
и практикуват от приблизително 50% от организациите. Но следващото ниво,
свързаване, се постига едва от 20% от организациите, които проактивно въвеждат своите
служители и често използват стратегически подход в управлението на човешките
ресурси в този процес.
Общата цел на всички програми по въвеждане в работата и организационна
социализация е да се въведе в съответствие новият служител с ключовите бизнес цели и
да се установи и наблюдава как неговата работа ще допринесе за цялостната
стратегия организацията. Това може да стане чрез задаване на отделни етапи, върху
който ще трябва да работи новия служител, както и неговия мениджър през първите
месеци в организацията.
Изследванията също така показват, че организационата социализация е двупосочен
процес, в който организацията и новият служител играят важна роля. Добре е
организацията да предостави определени възможности, с които да подпомогне
привикването към новата роля, но успехът на този процес зависи от самите служители и
от това доколко те ще се възползват от възможностите. Затова неслучайно служители с
високи нива по проактивно поведение, екстраверия, отвореност към нов опит и Азефикасност ще бъдат или по-успешни в процеса на социализация, или ще привикват побързо към новите роли, или ще показват по-добри резултати (Bauer, 2010, 2019, Bauer,
Erdogran, 2011, Dai& De Meuse, 2007, Snell, 2006).
Това не е еднократно събитие, а процес на обучение и привикване, който може да
продължи до една година, откакто служителят е влезнал в своята нова роля. И все пак
изследвания показват, че събитията и преживяванията, които се случват през първите 3090 дни са от особено значение.
Има и още един фактор, който е увереността и който се отнася до това доколко
новият служител вярва, че може да се справи с работните задачите, които се отнасят до
неговата нова роля. Увереността гарантира, че когато възникват неуспехи или нещата не
вървят по план, новодошлите ще съумеят да се справят и да продължат напред. Затова в
колкото по-голяма степен организацията помага на новодошлия като му разяснява какво
се очаква, повишава яснотата относно неговата роля и го подкрепя в опитите му да научи
нови неща, толкова по-уверен се чувства новият служител.
Според Бауер и Ердоган организационната социализация е предпоставка за
ефективното въвеждане в работата и организацията на новите служители и е различна от
професионалната социализация (occupational socialization), която се отнася до усвояване
на норми и знания за дадена професия. В някои от своите публикации Бауер поставя
равенство на термините въвеждане в работата (onboarding) и социализацията на новите
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служители (Bauer, Erdogran, 2011). Всъщност въвеждането в работата, познато от
добрите практики на много организации, включва не само социализацията. То
представлява цялостен процес, който включва посрещането на служителя, запознаването
му с правила, процедури, ценности, подсигуряването му на добри условия за работа,
менторство, обучения и много други.
Таблица 1. Влияние на ефективното въвеждане в работата
Ефективното въвеждане в работата e свързано с:
Трудовото представяне
Удовлетвореността
Задържането на талантите
Ангажираността на служителите
По-бързото навлизане в работата
Намалено текучество и др.
Както показва и практиката, няма единствен и универсален начин, по който да се
осъществява въвеждането в работата и социализацията в организацията. Програмите по
въвеждане са съобразени с организацията, средата, нивото и ролята на новия служител.
Съществуват обаче основни цели на социализацията, които са общи, включително
създаване на приветстващи и позитивни опит и изживяване за новия служител.
Подобно на създаването на представа за това, какво би било да работиш за организацията
по време на етапа на подбора, на етапа на въвеждането, организацията трябва да онагледи
зародилата се представа в служителя, за да се гарантира, че действително се отразява
средата, в която служителят желае да работи и ролята, която ще изпълнява. На този етап
е и времето да се подчертае значението на ясното общуване, да се определят
предпочитаните и приемливи методи за общуване, както и да се заложи основата на
текущата комуникация. Има много информация, която трябва да бъде предоставена на
служителя през първата година. Затова е препоръчително тя да се дава поетапно, така че
служителя да успее да я интернализира / възприеме и да започне да я прилага към
работните си задачи и работната си роля.
Като пример от практиката, може да се посочи проучване на Boston Consulting
Group, които установяват, че един от най-значимите процеси в управлението на
човешките ресурси – подбора на служители, се свързва със способността на
компанията да генерира 3,5 пъти по-висок ръст на печалбата. Освен подбора, също така
и ефективното въвеждане в работата (onboarding) се свързва с 2,5 пъти увеличение на
печалбата (Boston Consulting Group, 2012). Оказва се, че организации, които имат добри
практики в подбора и въвеждането могат да имат 6 пъти по-добри печалби и 3,9 по-добър
марж на печалбата в сравнение с други компании, които не обръщат внимание на тези
процеси и практики.
Моделът на социализация в организацията според Бауер и други автори, включва
като важни фактори от една страна характеристиките на личността (на новия
служител) като проактивност, екстраверсия, отвореност към нов опит, но също така
включва реалното поведение на новия служител – доколко търси информация и обратна
връзка, доколко създава взаимоотношения и от трета страна усилията на самата
организация (тактики за социализиране, реалистично представяне на работата по време
на подбора, формална ориентация и др.). Тези три фактора водят до по-голяма яснота
на работната роля, само-ефикастност, познаване на организацията и
организационната култура (Bauer, Erdogan, 2011, Bauer, 2019). Ако целия процес е
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изпълнен правилно и от страна на организацията и от страна на служителя могат да се
очакват позитивни резултати като по-висока удовлетвореност, включеност и
резултати/трудово изпълнение, както и по-ниски нива на текучество.
Личностни характеристики като проактивност и проявата на мотивирано и
проактивно учене улесняват процеса на социализация (Bauer, Erdogan, 2011, Chmiel et
al, 2007). Проактивните служители харесват контрола върху средата и затова те търсят
активно информация и подкрепа в новата роля и организация. Те също така проактивно
търсят взаимоотношения и създават контакти в организацията, които им позволяват побързо да разберат естеството на работата, процесите, какво е важно и др., което забързва
процеса на въвеждане и социализация.
Добре структурираните онбординг процеси могат да помогнат на по-бързата
интеграция, така, че новите служители да са по-продуктивни и удовлетворени. Някои
изследвания показват, че ефективното въвеждане в работата може да подобри с повече
от 25% задържането на новите служители като този начин се намаляват усилия и
разходи за нов подбор и всички останали процеси свързани с назначаването и
въвеждането (LaShawn, 2007). Ефективен процес на въвеждане може да се подсигури
чрез кооперирането на отдел човешки ресурси и бизнеса, включвайки структура,
комуникация, автоматизираност, интегрираност.
Осъществяване на нова програма за Въвеждане в работата и организацията
(пример от практиката)
Тук е описана реализирана на практика Въвеждаща програма в полза на новите
служители и организацията. Тя беше планирана и осъществена в бизнес организация в
България, като в подготовката й бяха събрани мнения и съвети от бизнес звената, а
самата концепция и осъществяване беше направено от специалисти човешки ресурси с
знания по организационна и трудова психология. В процеса е взета предвид концепцията
за служителското изживяване и емоционалния аспект на всяка една стъпка (виж
Изображение 1). Освен подсигуряване на всички необходими условия за труд още преди
служителят реално да е стартирал трудовия си договор, предварително на него му е
определен подходящ Ментор, който ще го съпътства, придружава и учи през първите
месеци. Ключово е желанието на ментора да се включи и позитивната комуникация и
връзка, която ще осъществи с напътствания. Също така в програмата е включено
въвеждащо обучение, което представя компанията, визията, мисията, ценностите и
запознава новия служител с различните звена и правила за работа. В програмата е
предвидено и професионално обучение, за да може новия служител по-добре да разбере
изискванията за ролята си и да натрупа по-бързо необходимите знания и умения. В
програмата е включена и обратна връзка от прекия ръководител, която също подпомага
служителят в процеса на социализация и натрупване на компетенции. За да се съберат
впечатленията на новите служители, на тях им се изпраща въпросник след първия и след
шестия месец, чиито резултати помагат за подобрения на програмата. Помислено е още
една стъпка напред за социализацията на новите служители, като за тях се организира
събитие след първите три месеца, където те могат да се запознаят помежду си и с
ръководството, като събитието е съпътствано с позитивни послания и още разкази за
истории от организацията.
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Изображение 1. Пример за стъпки на въвеждаща програма в организационен
контекст
Отворените въпроси по отношение на Менторската програма събраха отговори и
изказвания на новите служители като тези:
“Менторската програма е изключително добър спътник на всеки новоназначен
служител. Идеята е много положителна и съм сигурен, че ще продължи да е верен
помощник на всички бъдещи колеги. Ментора , който бе избран да съдейства на мен е
много компетентен, отзивчив и мил човек.”
Изказване на новоназначен служител след първия месец участие в Менторска програма

“По време на менторската програма всичко ми беше много подробно обяснявано, бях
ангажирана през цялото време, като освен човека назначен като ментор за моето
обучение сe грижеха всички колеги от отдела.Нямам забележки към менторската
програма.”
Мнение на друг нов служител след първия месец участие в Менторска програма

Емпирично изследване
Тук са представени част от резултатите от проведено емпирично изследване в
средно голяма бизнес организация сред 120 служители. Търси се взаимовръзката между
удовлетвореност от въвеждането в работата.
Методология
Чрез анонимно онлайн изследване се използват две основни скали – скала за
измерване на ангажираността и скала за измерване на удовлетвореността от
въвеждащата програма, както и други аспекти. Скала за работна ангажираност на
Утрехт (UWES - Ultrecht Work Engagement Scale, Schaufeli & Bakker, 2003). Скалата за
ангажираност в работата най-общо измерва степента, до която служителите са
ангажирани с работата си. Скалата се базира на модела за изискванията и ресурсите на
работа. Тя операционализира ангажираността като използва три субскали: отдаденост,
погълнатост и ентусиазъм или енергичност. Скалата е оригинално разработена в Дания
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в университета в град Утрехт от Шауфели и сътрудници като е преведена на 11 езика.
Втората скала се състои от твърдения, които изследват равнището на удовлетвореност
от работата като цяло и от различни нейни аспекти (по проф. д.пс.н. С. Илиева). Добавена
е и скала за удовлетвореността от въвеждащата програма и менторството. Основните
аспекти на удовлетвореността са съдържанието на труда, условията на средата,
възможността за повишение и израстване в кариерата, заплащането, взаимоотношенията
с колегите и ръководството.
Също така се изследва удовлетвореността от Въвеждането в работата и
менторската програма. В методиката е поместено и едно твърдение, чрез което се
измерва общата удовлетвореност на изследваните лица. Удовлетвореността от
съдържанието на труда се разкрива чрез съждения, които отразяват възможността за
автономия и контрол при изпълнението, отговорността, възможността за използване на
способностите и уменията в трудовата дейност и разнообразието при извършване на
трудовите задачи. “Външни” или “хигиенни” фактори (Ф. Хърцбърг) се установяват чрез
твърдения за условията на средата, признанието за добре свършена работа, заплащането,
възможностите за повишение, работното време и сигурността в работата. Социалните
аспекти на работата се измерват чрез айтеми за взаимоотношенията с колегите и с
ръководството. Прието е, че удовлетвореността като глобална оценка не е сумарно
образувание от отделните аспекти на работата, затова се включва и твърдение, което
изразява равнището на удовлетвореност от работата като цяло. Оценяването се извършва
чрез петстепенна скала от Ликертов тип, в която отговорите варират от “много съм
неудовлетворен/а” до “напълно съм удовлетворен/а”. И двете скали имат много висока
надеждност . Бяха проведени статистически анализи с помощта на програмата SPSS
(Haralampiev, 2007, 2009, 2012, 2017).
Чрез проведения корелационен анализ между променливите се установи значима
позитивна взаимовръзка между удовлетвореността от Въвеждащата програма на
служителите и ангажираността от работата (,515**).
Таблица 1. Корелационен анализ между удовлетвореност и ангажираност
Ангажираност
,515**

Удовлетвореност от Въвеждащата програма

Коефециент на корелация

Удовлетвореност от съвместната работа с
Ментора
Удовлетвореност от екипа

Коефециент на корелация

,551**

Коефециент на корелация

,418**

Удовлетвореност от мениджъра

Коефециент на корелация

,551**

Удовлетвореност от заплащането

Коефециент на корелация

0,221

Удовлетвореност от задачите

Коефециент на корелация

,361**

Удовлетвореност от значимостта на
работата
Удовлетвореност от работа като цяло

Коефециент на корелация

,624**

Коефециент на корелация

,577**

Удовлетворен/а сте от обратната връзка,
която получавате за справянето в работата

Коефециент на корелация

,503**
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Резултатите показват силна корелацията между удовлетвореността от ментора и
съвместната работа и ангажираността (,551**). Позитивни и значими корелации са
установени и между удовлетвореност от екипа (,418**), ръководителя, обратната връзка
(,503**), значимостта на самата работа, както и от работата като цяло с ангажираността на
служителите (Виж Таблица 1).
Значима и позитивна, но по-слаба в сравнение с предходните взаимовръзки, беше
открита между удовлетвореността от задачите и ангажираността (,361**), както и
незначителна, но позитивна корелация между удовлетвореността от заплащането и
ангажираността (,221) .
Анализът на резултатите показва интересни взаимовръзки и силната позитивна
такава между въвеждането в работата и ангажираността. При тази изследвана извадка се
оказва, че най-ниската корелация е между удовлетвореността от заплащането и
ангажираността. Заплащането се оказва с най-слаба взаимовръзка с ангажираността на
служителите. Взаимовръзката на различни психологически и организационни фактори с
привързаността и ангажираността, както и други феномени, са дискутирани през
последните години от български и европейски изследователи, като се подчертава
важната роля на лидерството, емоционална интелигентност на мениджърите и наличието
на обратна връзка и открита комуникация (Илиева, 1998, 2009, Витанова, 2017, 2019,
Караманова, Найденова, Тодорова, 2013, Христова, Крумова, 2020).
Очевидно е значението на създаването на ефективно и добре премислено
въвеждане в работата на новите служители, което значително влияе и на задържането на
талантите, както и на организационните резултати. Последващи анализи предстои да
бъдат публикувани, както и мнения от нови служители събрани чрез фокус групи и
интервюта, които показват колко важна за тях е менторската програма и въвеждането, от
които са изключително доволни и са сред основните причини за задържане и
ангажираност.
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СТРАТЕГИИ ЗА АДАПТАЦИЯ ПРИ СЛУЖИТЕЛИ В
СТРУКТУРИРАНИ И НЕСТРУКТУРИРАНИ СИТУАЦИИ НА
РАБОТНОТО МЯСТО
Емилия Илийчева Тихова, доктор
EMPLOYEES‘ STRATEGIES FOR ADAPTATION IN STRUCTURED
AND NONSTRUCTURED SITUATIONS AT WORKPLACE
Emiliya IliychevaTihova, PhD
Резюме: Осъществяването на професионалните задължения може да бъде анализирано през
призмата на уменията, познанията и опита, които притежават служителите. Фокус на настоящата
публикация е процесът на адаптация и стратегиите, които служителите прилагат. Този процес
предимно е насочен към новопостъпилите служители, но тук се анализират и опитните служители,
а именно, работното място е динамичен процес, който предполага анализ на компетенциите, както
при служителите с опит, така и при новопостъпилите. В допълнение, са коментират и конкретни
ситуации: структурираните, които изискват служителят да се адаптира към тях, а
неструктурираните позволяват да бъдат трансформирани.
Ключови думи: адаптация при служители
Abstract: Professional duties performance is analysed through a perspective of employee‘s skills,
knowledge and work experience. Main focus of this article is the process of adaptation and the strategies
applied by employees. This process is associated mainly with new employees while here we analyze
experienced employees too, i.e., workplace is viewed as a dynamic process which reviews all employees‘
competencies. Situational paradigm is the focus of this articles and specifically the following types of
situations: structured which require employee‘s adaptation to them and nonstructured which allow to be
transformed. In order to achieve desired results employees apply various strategies for adaptation. This
article provides analisys for strategies for adaptation which employees apply in structured and
nonstructured situations.
Keywords: adaptation at workplace

Осъществяването на професионалните задължения включва наличие на конкретни
познания, способности и опит, както и справяне с възниканли фактори в работната среда
каквито са характера на съответната работна ситуация и предизвикателствата, които тя
отправя към уменията на служителите.
Настоящата публикация анализира стратегиите за адаптация, които служителите
прилагат при наличие на структурирани и нестурктурирани ситуации, които се
разглеждат в статията. В допълнение, се анализират стратегиите за адаптация, които
новоспостъпилите и опитните служители прилагат в конкретна работна ситуация.
Процесът на адаптация в работна среда
Терминът адаптация първоначално бива употребяван в биологията по отношение
на начина, по който живите организми се приспособяват към промените в заобикалящата
ги среда. В последващ етап този термин придобива се използва и в други науки, сред
които и психологията, по конкретно в психологията на труда адаптацията бива
дефинирана като: „условията на работната среда във фирмите по отношение на
новопостъпили служители и съответно как фирмите формират работната среда в
съответствие с изискванията на служителите (Schmitt, Cortina Ingerick, Wiechmann,
2003, рр. 75 – 77).“ В допълнение, следва да бъде отбилязан и термина психологична
адаптация на служители, който представлява подбор и реализация на онези
поведенчески модели, които съответстват на очакванията, потребностите и
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ценностите на служителите (Иванова, 1981, стр. 7 – 9; Илиева, 1991, 2005, 267 – 273,
27).
Процесът на адаптация се характеризира със следните етапи:
Първична реакция на измененията, която се характеризира с наличие на наситен
емоционален интензитет. На този етап, служителят регистрира наличие на възникнали
промени в работната среда, което предполага прилагане на определени умения и
способности, които е възможно да не са налични у служителя. Това изисква следващият
етап - Насоченост/ориентиране, който в контраст с предходния се характеризира с
чувство на колебливост и амбивалентност. Служителят анализира възникналата
ситуация, както и ресурсите, с които разполага, а именно, познания, умения и
способности, и тяхната приложимост в конкретните обстоятелства, както и
необходимостта от придобиване на нови такива. В резултат на осъщественото проучване
на ситуацията служителят достига до Формиране на собствена позиция/осмисляне, за
който е характерно наличие на яснота по отношение на възникналата ситуация и
стратегия за предприемане на съответните действия с цел постигане на изход от
ситуацията, който е в съответствие с очакванията на служителя. В резултат на това,
служителят предприема необходимите реални действия, за да трансформира своето
собствено поведение или ситуацията, за да достигне до конкретен резултат. Последният
етап е известен още като Продуктивно взаимодействие, за който е характерен успешен
за служителят резултат и съпроводен с чувство за комфорт, удовлетвореност и
спокойствие. На този етап възниква оптималното взаимодействие между служителя и
работната среда. Наличието на продуктивно взаимодейтвие бележи финалът на процеса
на адаптация (Мельникова, 2004, стр. 28 - 35).
Необходимо е да бъде отбелязано, че процесът на адаптация при новопостъпили
служители се характеризира с опознаване на новата работна среда и включване в
социалният живот на организацията. Това предполага запознаване с колегите и нови
методи и продходи при осъществяване на професионалните задължения, което
предполага вклюване в обучения и неформални срещи със служители в организацията.
Процесът на адаптация при опитни служители се характеризира с наличие на
промени в осъществяване на професиналните задължения като например внедряване на
нови компютърни програми за работа, промяна в изисквания за длъжността, изпълняване
на професионалните за дължения на друг колега и други. Това предполага усвояване на
нови подходи и методи за работа, които изискавт наличие на определени умения и
познания.
Стратегии за адаптация
Стратегиите за адпатция биват анализирани в съответствие с взаимодействието на
личността на служителя и конкретната работна среда, а именно, наличие на следните
елементи, които биват част от стратегиите за адаптация (пак там):
1. В зависимост от източника на измененията – промяна в работната среда –
промяна в собственото поведение. Тази дименсия разглежда адаптацията от
перспективата на служителя, което означава, че в определени ситуации, той би
могъл да осъществява промени в работната среда, а в други е необходимо да
промени своето поведение, за да реализира определена цел. Реализацията на тези
изменения е обект на изследване на много учени, а именно, проблемно и
емоционално фокусиране, и стратегии за справяне със ситуации.
2. Контакт – избягване, което се характеризира с включване във възникналата
работна ситуация или нейното избягване. Подобно поведение би могло да бъде
анализирано през призмата на очакваният от служителя резултат и
възможностотите за неговото постигане, както и послудствията, които служителят
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очаква от съответната ситуация. В допълнение, следва да бъде отбелязано, че
бягството от ситуацията може да бъде коментирано от перспективата на
неизвестността.
3. Активност – пасивност на служителя се изразява в източника, който осъществява
измененията, а именно, служителят може да инициира промени в своето поведение
и ли в работната среда с водещ мотив осъществяване на подобрения. В контраст,
той може да очаква негови колеги или възникнали обстоятелства да осъществят
тези промени, тъй като той не познава добре работната среда или е възможно да не
реализира очакваните от него резултати.
На базата на така представените компоненти могат да бъдат изведените следните
седем стратегии за адаптация на служителите в работна среда (пак там):
1. Активно изменение на средата (активен, контактен, насочен навън) се
характеризира с активният стремеж да служителя да осъществява промени в
работната среда и неговите колеги, което се изразява в тхяното адаптиране към
неговите потребности и очаквания.
2. Активно изменение на самия човек. (активен, контактен, насочен навътре)
възниква в съответствие с изискванията на работната среда и колегите, а миенно
служителят адаптира своето поведение по начин, който откликва на външните
очаквания към него. По този начин той реализира поставените цели.
3. Изход от средата и търсене на нова (активен, избягващ, насочен навън)
предполага търсене на нова работна среда, която съответства на очакванията и
възможностите на служителя, а настоящата се възприема като възпрепятстваща
неговата реализация и изчерапонст на всички всички ресурси за осъществяване на
фасилитиращи служителя промени.
4. Избягване на контакта със средата и потапяне във вътрешния свят. (активен,
избягващ, насочен навътре). Контактът с неблагоприятната работна среда може да
бъде избегнат и без физическо отделяне от нея, а посредством затваряне в
собствения свят на служителя.
5. Пасивна репрезентация (пасивен, контактен насочен навън) се изразява в стремеж
за утвърждаване на собствените позиции и възгледи без наличие на стремеж за
осъществяване на промени в работната среда и/или колегите.
6. Пасивно подчинение на условията на средата (пасивен, контактен, насочен
навътре). В известна степен тази стратегия намира проявление в конформното
поведение. Характерно за нея, е че служителят приема настоящата работа среда без
стремеж да осъществява каквито и да е промени, както в собственото поведение
така и в средата.
7. Пасивно очакване за външни промени (пасивен, избягващ, насочен навън) си
изразява в очакване на по-балгоприятни условия, при които служителят да
реализира промените, които счита, че биха имат ефект на подобрение за работната
среда/са подходящи за работната среда. Основното за тази стратегия е изчакването.
Ситуации на промяна
Всеки човек участва пряко или косвено в определени ситуации. По този начин
биват отбелязани значими събития в живота на всеки от нас. В процеса на изпълняване
на професионалните задължения служителят се включва в ситуации, които изискват или
не предприемане на конкретни действия. Това представлява срещата между длъжонст и
позиция на служителя и взаимовръзка между човек и определен момент. Посредством
ситуацията служителят реализира конкретни поведенчески модели (Fahr, Irlenbusch,
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2008, рр. 471 - 475; Божинова, 2003, стр. 61 – 63). Настоящата публикация представя
следните дефиници:1. ситуацията представлява външни обстоятелства, които
предполагат прилагане на определено поведение водещо до конкретни последствия; 2.
Ситуацията се асоциира с обективни и субективни изисквания, които мотивират
служителя за действия (Илиев, 2013, стр. 63 – 65). Съществуват множество разнообразни
ситуации, които притежават конкретни характеристики, проявление и участници. В
настоящата публикация се анализират структурираните и неструктурираните ситуации.
Структурирани и неструктурирани ситуации
Както е известно всяка ситуация се характеризира с наличие на промени и
изменения. Фокус на настоящата публикация представляват следните видове ситуации
(Илиев, 2013, 2014, стр. 66 – 69, 73 – 78,):
1. Структурирани ситуации, които са известни и като ситуации на промяна. Те се
харакрезирит с наличие на възникнали нови обстоятелства в работната среда, които
изискват служителят да осъществи съответните промени в своето поведение, за да
реализира поставените цели.Характерно за този тип ситуации, е че те изискват
служителят да се подчни на условията, които те изискват, да се адаптира към тях,
да бъде активен и е наличен конкретен възможен изход от тях (Lievens, Motowidlo,
2015, рр. 43 – 45). Това предполага предвидимост както в поведението на
служителите, така и в последващите резултати.
2. Неструктурираните ситуации са известни и като промяна в ситуацията, както и
поливариантни поради множеството възможности за действие и резултати. Този
тип ситуации позволяват служителите да оказват контрол спрямо тях, да бъдат
трансформирани в зависимост от очакванията и възможностите и очакванията на
индивида. В контраст със структурираните ситуации, в тук се наблюдава отсъствие
на индикатори, които да насочват служителя какво точно да предприеме, за да
достигне до съотвеният възможен изход (Kenrick, Funderр 1991, рр. 131 – 133;
Irlenbusch, Fahr, 2008, рр. 483 – 485; Божинова, 2003, стр. 38 – 40).
Цел на настоящото изследване е да се съпоставят стратегиите за адаптивно
поведение при структурирани и неструктурирани ситуации на работното място при
новопостъпили служители и служители с опит.
Хипотеза 1: Предполагаме, че прилагането на различни стратегии за адаптация на
поведение от новопостъпили служители и от служители с опит в структурирана и
неструктурирана ситуация.
Методика: провеждането на изследването е осъществено посредством Въпросник
за стратегии за адаптивно поведение, който е адаптиран за български условия от автора
на изследването. Въпросникът представлява описание на конкретни работни ситуации,
за чието разрешаване са предолжени кокнретни въможности, а служителят осъществява
определени избори, които са представени детайлно по-нататък в публикацията.
Изследването на структурираните и неструктурираните ситуации е осъществено
посредством авторски разработени ситуативни казуси, които представляват описание
на реални работни ситуации.
Участници в изследването са 420 служителя работещи в различни организации
като 203 са мъже, а 217 са жени на възраст 20 – над 45 г. Средната възраст е 35.5 години.
Новопостъпилите служители чиито трудов стаж в организацията е до шест месеца са 120,
служителите със стаж до пет години са 176, а тези, които са над пет години са 124.
Процедура: всяко изследване получава Въпросникът за стратегии за адаптивно
поведение, в чиито ситуации и стратегии са в съответствие с представените стратегии за
адаптивно поведение в теоретичната постановка. Участниците отбелязват стратегията,
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която предпочитат, тази, която категорично не биха предпочели и две стратегии, които
са склонни да приложат.
Ситуативните казуси представляват описание на конкретни ситуации на работното
място, а служителите отбелязват в каква степен са склонни да се включат или избегнат
съответната ситуация. В допълнение, служителите отбелязва в каква степен са склонни
да осъществят промени в своето поведение или в работната среда.
Резултати от изследването
В съответствие с проведеното изследване е осъществен анализ на стратегиите,
които служителите предпочитат и тези, които те избягват. За целите на по-прегледно
представяне на анализа са изпълзвани съкратени наименования на стратегиите за
адаптивно поведение.
Таблица 1. Разпределение на стратегиите по предпочитана и непредпочитана
стратегия в цялата извадка, n = 420 (в %)
Стратегия
отговори да
отговори не
1. изменям средата
2. изменям себе си
3. бягам
4. затварям се
5. заявявам се
6. подчинявам се
7. чакам

5,3
20,2
25,4
15,2
6,9
16,3
10,7

23,1
7,6
8,4
7,5
27,9
3,3
22,2

Както се наблюдава в табл. 1 най-предопчитаните стратегии са Изход от средата и
търсене на нова (3-та активен, избягващ, насочен навън) - 25.4%; Активна промяна на
собственото поведение (2-ра активен, контактен, насочен навътре) – 20,2%; Следват
Отдалечаване от връзката/контакта със средата и потапяне във вътрешният свят
(4-та активен, избягващ, насочен навътре) – 15.2%; Пасивно подчинение на условията
на средата. (пасивен, контактен, насочен навътре) - 16.3%.
По отношение на стратегиите, които са най-непредпочитани, резултатите са
следните: Пасивна репрезентация (стратегия 5 - пасивен, контактен насочен навън) –
27.9%;. Активно изменя средата (стратегия 1 - активен, контактен, насочен навън) –
23.1%; Пасивно очакване на външни изменения (стратегия 7, пасивен, избягващ,
насочен навътре) – 22.2%.
Фокус на настоящото изследване предстваляват стратегиите за адаптация, които
служителите предприемат в структурирана и неструкутрирана ситуация.
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Структурирани
ситуации нови
служители
„Изменение
на себе си“ 34,9%

Структурирани
ситуации
опитни
служители

Пасивна
репрезентация
- 37,5%

Пасивно
очакване за
външни
промени 34 %

Изход от
средата и
търсене на
нова 33,3%

Пасивно
подчинение
на
условията
на средата 31,1%

„Изменение
на себе си“ 29,2%

Неструктуриран
а ситуация
нови служители

Неструктуриран
а ситуация
опитни
служители

Пасивно
очакване за
външни
промени 35,1%

Активно
изменя
средата 38,2%

Избягване
на контакта
със средатаи
потапяневъв
вътрешния
свят 33,5%

Пасивно
подчинение
на
условията
на средата 34,4%

Пасивно
подчинение
на
условията
на средата 31,4%

Изход от
средата и
търсене на
нова - 27,4%

Фигура 1. Избор на стратегия за адаптация в съответствие със
структурираността на ситуацията
Новопостъпилите служители в структурирани ситуации предпочитат предимно
пасивни стратегии за промени в работната среда и подчинение на или активна промяна
в своето поведение. В неструктурирана ситуация те са изцяло са насочени към пасивни
стратегии за адаптация.
Опитните служители в структурирана ситуация избират стратегии, насочени
към себезаявяване, бягство, както и промяна на себе си. В неструктурирани ситуации
те предпочитат стратегии, при които изменят средата, стратегия на пасивно подчинение
или бягство.
Разработените ситуативни казуси имат за цел да представят в по-голяма степен
адаптивния потенциал на служителите по отношение на поведенческите стратегии.
Казусите включват айтеми, които проследяват променливите включеност или избягване
на ситуацията; промяна в собственото поведение или промяна на средата.Получените
резултати са следните:
Първа ситуация, структурирана, опитни служители, работа в екип и спазване на
крайни срокове: 48% от изследваните лица заявяват, че са склонни да променят себе си.
Съществува статистически значима връзка между ситуацията и наличие на промяна в
собственото поведение.
Втора ситуация, неструктурирана, опитни служители и изпълнение на нови
задължения: 23.3% от респондентите са склонни да се променят. Тук отново се
наблюдава статистическа значимост на връзката неструктурирана ситуация – промяна в
себе си.
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Трета ситуация, която е неструктурирана за новоназначени служители, от които
се очаква да изпълняват своите задължения по определен от фирмата начин. В тази
ситуация 31.4% от участниците в изследването са склонни да променят собственото
поведение. И в тази ситуация има статистическа значимост по отношение на
неструктурирана ситуация при новопостъпили служители и осъществяване на промени
в собственото поведение.
Четвъртата ситуация, която е структурирана и е за новопостъпили служители,
които са задължени да участват в обучение. Тя е сходна с първата ситуация, която е също
структурирана. В съответствие с получените резултати 75.3% от изследваните лица биха
променили себе си.
Дискусия
В структурирани ситуации новопостъпилите служители са склонни да
осъществяват промени в собственото поведение, което би могло да бъде интепретирано
през призмата на стремеж да се впишат в новият екип и работната среда (Staw, Sutton,
Pelled, 1994, рр. 53 – 54).
Както в структурирана, така и в неструктурирана ситуация новите служители са
склонни към пасивно поведение, което предполагаме, че е в резултат на потребност от
супервизия и насочване по отношение работния процес и среда, като отчитат факторите
на работния контекст.
В структурирани ситуации опитните служители са склонни в известна степен да
отстояват своите възгледи, което може да бъде обяснено със стремежа за утвърждаване
на собствените постижения, способности и познания. Възможно е наличието на
структура тези служители да асоциират с контрол и невъзможност за гъвкавост да ги
мотивира, да потърсят нова работна среда, която да съответства на тхените потребности
(Thissen-Roe, Finger, Ing, 2015, рр. 463 – 467). Осъществяването на промени в
собственото поведение може да бъде интерпретирано като стремеж за развитие и
научаване на нови подходи при осъществяване на професионалните задължения.
Наличието на неструктурирани ситуации, опитните служители разглеждат като
осъществяване на подобрения в добре познатата за тях работна среда (Woods, 2010, рр
171 – 174). В определеени ситуации, тезе служители са склонни да подходят пасивно, а
именно да се подчинята, за да осъществята анализ на ситуацията и на последващ етап да
предприемат конкретни действия, които са подходящи за ситуацията.
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СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В КОНТЕКСТА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ
Методи Валериев Иванов, гл. ас. д-р, Софийски университет „Св.
Климент Охридски“
CONTEMPORARY CHALLENGES TO HUMAN RESOURCES
DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF REGIONAL DEVELOPMENT
Metodi Valeriev Ivanov, Chief. Assist. Prof., PhD, Sofia University “St.
Kliment Ohridski”
Резюме: Съвременните предизвикателства пред развитието на човешките ресурси в
контекста на съществуващите проблеми в областта на регионалното развитие са свързани с
основополагащата концепцията „Европа на регионите”, която трябва да отразява регионалната
самостоятелност на отделните региони при решаването на проблемите на развитието на човешките
ресурси и едновременно с това като противовес на нарастващата централизация при процеса на
развитието на регионите чрез тематична концентрация на прилаганите политики от Европейския
съюз. Определено във фокуса на съвременното европейско развитие се поставят успешните
интелигентни региони, създаващи социално-икономически и конкурентоспособни предимства на
своите граждани. В този контекст основен въпрос пред органите на регионалното управление е
свързан с определянето на ролята за формулиране на подходящ отговор на съвременните
предизвикателствата пред развитието на човешките ресурси, което превръща проблемите за
намиране на правилните, съвместни и интегрирани стратегии в същностен момент при
осигуряването на стабилни позиции за бъдещо развитие на човешките ресурси в регионите. Основна
цел в настоящото изследване е да се проучат основните предизвикателства пред съвременното
регионално управление при развитието на човешките ресурси в България, чрез което да се очертаят
направления за адекватно регионално развитие в контекста на предизвикателствата пред
развитието на човешките ресурси в България и определените европейските ориентири за развитие
на Европейски съюз с хоризонт 2030г.
Ключови думи: развитие на човешките ресурси, регионално развитие, управление на
персонала, икономика на труда
Abstract: The current challenges of human resources development in the context of existing problems
in the field of regional development relate to the foundational concept of "Europe of the Regions", which
must reflect the regional autonomy of individual regions while solving the problems of human resources
development and at the same time as a counterbalance to the increasing centralization in the process of
regional development through thematic concentration of policies implemented by the European Union.
Certainly the focus of modern European development is on the successful smart regions, which create socioeconomic and competitive advantages for their citizens. In this context, a key issue for regional authorities
is to determine the role of formulating an appropriate response to contemporary human resource
challenges, which makes the problems of finding the right, joint and integrated strategies essential in
securing stable positions on the future development of human resources in the regions. The main objective
in this study is to explore the main challenges facing contemporary regional government in the development
of human resources in Bulgaria, through which to outline directions for adequate regional development in
the context of the challenges facing the development of human resources in Bulgaria and the set of the
European benchmarks for development of the European Union with a horizon of 2030.
Keywords: development of human resources, regional development, personnel management, labour
economics

Въведение
Определено едно от основните предизвикателства пред управлението на човешките
ресурси е свързано с полагането на усилия за задържането на най-добрите служители,
към който усилия е насочено формирането на бюджета за управление в съвременните
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организации. Именно този процес показва, че за задържането на най-добрите служители,
което е свързано с повишаването на възнаграждението и кариерното им развитие е в
сърцевината на съвременните предизвикателства пред управлението на човешките
ресурси в контекста на възможностите за постигането на устойчиво регионално развитие
основано на знанието. При определянето на най-добрите служители за организацията
основните компетентности трябва да са свързани, както с основните ценности
изповядвани в организацията, така и с определени очаквания за развитие на
организацията за изпълнение на динамично променящите се изисквания на работните
места, които са резултат от промяна във възгледите на ръководителите за личния принос,
който трябва да има всеки служител при развитието на организацията. Не случайно
цялостната представа за необходимата компетентност, която трябва да притежават
отделните служители в организацията се декомпозира в притежанието на четирите
основни вида компетентности, а именно когнитивна компетентност, функционална,
социална и метакомпетентност. Естествено, могат да се класифицират и други видове
компетентности, които трябва да притежават отделните служители в организацията.
Важното е управляващите органи в организацията да притежават ясна представа за
управленските действия, които трябва да се предприемат минимум за краткосрочен
период от една година, което предполага и формирането на политика за управление на
човешките ресурси, която да бъде официално обявена на фирмения сайт и/или в друг
стратегически документ на организацията, което означава, че прокламираната политика
по управление на човешките ресурси трябва да бъде реална политика, която да е
изградена в дългосрочен период и да предвижда конкретни мерки за идентифициране и
задържане на най-добрите служители в организацията.
Характерни особености в развитието на човешките ресурси.
Фокусът на управлението на човешките ресурси може да се постави върху четири
основни сфери отнасящи се до процеса на управление, а именно управление на труда,
управление на процеса на движение на хора, управление на процеса на изпълнение и
постигане на поставените цели и желаните резултати и управление на комуникациите в
организацията. Като първата сфера управление на труда се основава на изграждането и
структурирането на трудовия процес, проектирането на длъжностите, поставянето на
задачите за изпълнение, разпределянето на отговорности, разработването на изисквания
за притежаваните компетентности от персонала на организацията. Втората сфера
обикновено се свързва с управлението на процеса на движение на хората, която сфера е
насочена към намиране на нови служители чрез осъществяването на вътрешен и външен
подбор, разработването, планирането и организирането на обучения, планиране на
кариерното развитие на служителите, както и освобождаване на служителите. Третата
сфера се основава на проследяване на изпълнението на текущи задачи и постигането на
крайни цели. Четвъртата сфера управление на комуникациите в организацията
притежава също съществен принос в развитието на организацията, тъй като се свързва с
осъществяването на организация на информационни потоци във и извън организацията,
което влияе върху имиджа на организацията в очите на настоящите служители и пред
потенциалните външни за организацията бъдещи служители. Всяка една от посочените
сфери на управление на човешките ресурси притежава своите характерни, специфични
цели, но в отговорностите на ръководителите на организацията са вземането на решения,
конкретните действия свързани с изборът и изпълнението на подходящите
управленските техники спрямо конкретната ситуация и отделните служители.
Разглеждайки процесите свързани с развитието на човешките ресурси трябва да се
отбележи, че се наблюдава постоянно разширяващи се диспропорции в равнището на
доходите в отделните региони в страната, както и между отделните страни членки в
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Европейския съюз, като предизвикателството в следващото десетилетие ще бъде
свързано с грижа за изостаналите региони, което се превръща в основен акцент при
разработването на стратегии за пространствено развитие, както и по отношение
планирането и управлението на дейностите на организациите от публичния сектор. Днес,
част от промените на управлението на човешките ресурси в публичната сфера са
предизвикани от нарастващата степен на глобализационните процеси и не стихващата
регионализация и специализация при разпределението на производствените мощности,
в резултат, на което новите подходи в управлението на човешките ресурси набират сила
в повечето развити страни и обхващат, както сферата на бизнеса, така и на обществените
услуги, тъй като процесът на подобряване на ефективността на организациите е права
зависимост от човешкия фактор, както и от развитието и прилагането на най-добрите
практики по заплащането на труда, както и от търсенето, наемането и подбора на работа.
Същевременно зависи и от прилаганите работни методи, развитието на отношенията с
персонала, повишаването на мотивационната политика. Или представянето на
предизвикателствата пред управлението на човешките ресурси в епохата на
глобализацията налага приложението на иновативно управление, от страна на
ръководителите и мениджърите, което трябва да се адаптира към специфичните
обстоятелства, които са характерни за различните организации опериращи в отделните
административно-териториални единици или региони. Тъй като нарастващата
глобализация доведе до повишаване на оказвания натиск на пазара на труда, който се
допълва от демографската картина в отделните региони, в които преобладаващата част
от населението е застаряващо, в резултат от постоянно увеличаващата се средна възраст
на населението се налага адаптирането на стратегиите на обществения сектор и бизнес
към наемането и задържането на работа на квалифициран персонал, тъй като във все
повече региони организациите не могат да си позволят да загубят вече наетият персонал,
защото няма от къде да наемат други служители, които да запълнят освободените
работни места.
Особености на трансформацията в процесите на управлението на човешките
ресурси в контекста на регионалното развитие.
В контекста на регионалното развитие често в обществото на развиващите се
страни, то се свързва основно с възможностите за подобряването на качеството на живот,
което се основава на подобряване на предоставяните услуги от публичния сектор като
образование, здравеопазване, намаляване на бедността, повишаване на стандарта на
живот, създаването на възможност за повишаване на заетостта, намаляване на
регионалните диспропорции, увеличаването на възможностите за осъществяването на
предприемаческата инициатива, и не на последно място засилване на процеса на
интеграция и сближаване на напредналите и изоставащите региони. Израз на
трансформацията в процесите касаещи управлението на човешките ресурси са
предприетите колективни действия от страна на Европейския съюз и в частност на
отделните страни членки, чрез поставянето и преследването на редица дългосрочни
предизвикателства в общи, специфични, национални, регионални и локални планове и
стратегии за развитие на Европейския съюз, отделните страни членки и съставните им
региони. Като пример в тази посока можем да посочим приетата през 2010 г. стратегия
на Европейския съюз „Европа 2020“ със своите три основни приоритета. Първият
приоритет е свързан с постигането на интелигентен растеж, чрез изграждане на
икономика, която се основава на знания и иновации. Още тук прозира ролята и мястото,
което ще бъде отредено по отношение на развитието на човешките ресурси в контекста
на създаването на възможности за повишаване на познанията и стимулиране на
иновациите във всеки аспект от социално-икономическия живот на съвременното
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общество. Вторият и третият приоритет свързани с постигането на устойчив и
приобщаващ растеж показват твърдост и убеденост в посоката, която трябва да се
свързват предизвикателствата на 21 век, а именно изграждането на съвременна
екологична и конкурентоспособна икономика с повишено използване на ресурсите,
която да стимулира поддържането на високи равнища на заетост и едновременно с това
да създаде възможност за постигането на догонващ растеж от страна на по-слабо
развитие региони, който догонващ растеж да се онагледи чрез постигането на социално
и териториално сближаване между отделните региони. Именно посочените три
приоритета оформиха профила на всички приложени политики, разработвани финансови
инструменти и приемани законодателни актове на ниво Европейски съюз и отделните
страни членки през първите 20 години на 21 век. Протичащите динамични промени в
световната икономика водят до засилване на интеграционните процеси, едновременно в
глобален и регионален план, което налага отделните правителствата да преосмислят
приетите си стратегии за регионално и местно развитие при изграждането на
едновременно икономически жизнени и социално справедливи общества. Регионалното
развитие в последните няколко години се разглежда в две посоки, едната от които се
свързва с „ролята на локалните производствени системи и произтичащата от това
регионална динамика“, като се счита, че местните производствени системи „допринасят
за регионалния растеж“, но отворен остава въпросът за начинът, по който да бъдат
ефективно управлявани. Втората посока се свързва с развитието на информационните и
комуникационните технологии, чрез които се придава нов смисъл при преодоляването
на географската близост и като основен лост за постигането на глобален и регионален
икономически растеж се отдава на развитието на дигиталната икономика основана на
технологиите и иновациите, което пряко влияе върху формирането на политики за
регионално развитие. Прави впечатление, че продължава разглеждането на територията
и в двете посоки едновременно и като обособеното пространство, което представлява
административно-териториалната единица, в повечето случаи се разглежда общината
като възможност да се постигне интегрираност на икономическите и социалните
партньори, а именно публичните и частните организации, които да могат да си поставят
общи цели и да търсят активни начини за тяхното постигане. Все по-голямо внимание
започва да се обръща на влиянието на публичните организации и на местните
икономически субекти при осъществяването на процеса за постигането на регионален
икономически растеж (Torre A., Wallet F., 2014, p.2). „Постигането на кохезия в
териториален аспект изисква прилагането политики за интегриран подход по отношение
на пространственото взаимодействие“, като за всички е ясно, че „никоя територия не се
развива изолирано от останалите“, тъй като развитието на отделните „процесите в една
община неизменно влияят на останалите – било в позитивен, било в негативен порядък“
като във всеки конкретен случай „политиките за регионално развитие би следвало да
подкрепят“ или „да ограничават въздействието, за да се ограничи влиянието му“
(Богданова, М., Парашкевова, Е.). Когато се разглежда територията следва да се
обозначат видовете близост, които разграничаваме в пространствен аспект, а именно
когнитивна близост изразяваща се във възможността за споделяне на знания и
компетенции между организации и отделни лица, които са разположение на определена
територия. На второ място можем да използваме и организационната близост, при която
се сключват формални и неформални споразумения между отделните субекти като
видим краен резултат от организационната близост е формирането на клъстери
образувани на регионално ниво. Непосредствено значение за развитието на отделните
региони оказва и социалната близост, тъй като икономически отношения притежават
социален контекст при развитието на взаимоотношенията върху отделната територия.
Докато институционалната близост се свързва с придържането към набор от правила,
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прилагани, както на макро равнище, като спазването на определение закони,
правилници, разпоредби, политически решения така и на регионално ниво, особено като
се има предвид, че институциите изпълняват едновременно ограничаваща роля чрез
прилагането на регулаторната рамка и стимулираща роля чрез създаването на подходяща
среда, в която да се реализират програми и проекти за постигането на регионален
икономически растеж. От друга страна географската близост може да се разглежда, както
в позитивен така и в негативен ефект, но под географската близост не трябва да се схваща
само и единствено близко разстояние между две териториални единици, тъй като ефекта
на близостта може да се обоснове и чрез морфологичните характеристики на
териториите в резултат от наличие на сходство в транспортните мрежи или наличие на
финансови ресурси на лицата използващи прилежащите транспортни инфраструктури и
т.н. Трябва да представим и разновидността й, а именно временната географска близост,
която се свързва с мобилността на участниците в дадена териториална система, тъй като
по време на тази мобилност осъществяващите я се изправени пред възможността да
осъществят когнитивна близост, чрез която да споделят мнения, идеи, контакти и в
резултат да предизвикат възможността за предприемането на конкретни мерки и
политики за постигането на сходство между регионите и по този начин да предизвикат
приложението на политиките по сближаване на местно икономическо развитие и
ограничаване на регионалните диспропорции между отделните административнотериториални единици. Реализацията на конкретни политики за осъществяването на
териториална кохезия трябва да отчита възможностите за позитивно пространствено
взаимодействие, както и да стимулира тяхното осъществяване, което налага да се
изградят институционални органи на регионално, местно ниво, които да управляват и
координират ефективно процеса на регионално развитие. Подобряването на
ефективността на процеса на регионално развитие налага да се прилага
интердисциплинарния подход при реализацията на регионалните изследвания чрез
включване на социолози, географи, плановици, архитекти, еколози, демографи,
икономисти, чрез което да се разшири обхватът на работата в посока на интегриране на
различни аспекти на развитието на местно социално-икономическо развитие на ниво
регион.
Предизвикателства пред развитието на човешките ресурси в контекста на
регионалното развитие.
Представянето на предизвикателствата пред развитието на човешките ресурси
трябва да се разглежда през призмата на съществуващите проблеми от една страна в
икономиката на страната, а от друга страна измерението на проблемите в отделните
региони и бизнес организации опериращи на тяхна територия. На първо място като
предизвикателство трябва да бъде посочена националната финансово-икономическа
обстановка, която усложнява постоянно възможностите на бизнес организациите да
оперират на територията на изоставащите региони, а и като цяло на територията на
страната. На следващо второ място трябва да се представи демографската ситуации,
която въздейства изключително неблагоприятно върху инвестиционните намерения на
бизнес организациите имайки предвид, че младите икономически активни хора
интензивно емигрират в търсене на по-добър и достоен живот за тях и техните семейства.
Третото предизвикателство е свързано с нарастващата мобилност на човешките ресурси,
която е резултат от настъпващите промени в социалната и икономическата обстановка в
страната и миграционната активност основана на динамиката в трудовата заетост в
отделните региони. Друго основно предизвикателство е свързано със селекцията и
привличането на подходящ и подготвен персонал, без да се налага мениджърския състав
да прави компромиси по отношение на притежаваните компетентности от страна на ново
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постъпващите служители. Петото предизвикателство е в изграждането на система от
перманентни обучения в отделните организации, които да следват измененията на пазара
на труда. Освен това предизвикателство пред организациите е да изградят система за
прилагането на гъвкави режими на работа и почивка, които да удовлетворяват изцяло
персонала на организацията. Това предизвикателство се допълва и от възможността за
изграждане на самостоятелни автономни групи, които да оперират в основните
производствени звена и да стимулират креативността и продуктивността в персонала на
компанията. Съвременните организации трябва да обръщат повече внимание върху
възможността да стимулират и да управляват талантите си, за да могат да повишат
степента на възвръщаемост на направените инвестиции чрез изграждането на система за
управление на талантите, за да могат да поддържат конкурентните си предимства пред
другите организации от техния бранш. Съвременно предизвикателство е и
разработването на изисквания за оценка от постигнатите резултати, за която трябва да
бъде разработен, утвърден и прилаган конкретен методически подход.
Предизвикателство в съвременния динамичен свят е създаването на възможности за
повишаването на професионално-квалификационния потенциал на човешките ресурси и
създаването на персонална ангажираност за участие в трудовия процес чрез подобряване
на мотивационните фактори в организацията. Успешните организации трябва да
прилагат възможностите за повишаване и разширяване на кооперативната социална
отговорност в организацията си. Развитието и управлението на човешките ресурси
трябва и би следвало да има основен и значим принос в достигането на стратегическата
за стопанските субекти и икономиката като цяло цел, а именно постигане и развитие на
икономика на знанието или стопански субект функциониращ и развиващ се на основата
на подобряването на знанията и уменията на човешките ресурси в организацията. Тази
цел трябва да бъде основен приоритет пред организациите, които трябва да търсят
възможности за увеличаване на дела на персонала осигуряващ конкурентни предимства
на организацията. Приемайки, че развитието на човешките ресурси в организациите е
комплексен процес, съчетаващ дейности на индивидуално и организационно равнище,
чийто получени резултати ще донесат едновременно ползи, както за индивида и за
организацията, така и за обществото като цяло. То можем да определим като принос при
реалното управление на човешките ресурси в стопанските организации изграждането,
утвърждаването и развитието на човешкия капитал в тях. Разглеждайки същността на
развитието на човешките ресурси в организациите и определяйки състоянието и
динамика им можем да обособим две основни направления в зависимост от
изследователските цели на съответните анализи. При първото направление за
изграждането и развитието на човешкия капитал при стопанските субекти трябва
приоритетно да се обърне необходимото внимание на стратегическото управление на
човешките ресурси, което налага да бъде извършен анализ на съществуващия трудов и
управленски потенциал на организацията с цел да се търси възможност за неговото
обогатяване. При второто направление при настоящите съвременни условия се
наблюдава равностойно възприемане между професионалните качества (притежавани
компетентности) на служителите, в това число и на новоназначените и личностните
качества на служителите, което налага паралелното им оценяване. Тук важен момент с
цел извършването на точна и правилна оценка на притежаваните компетенции и
необходимостта от увеличаването на професионалните качества на персонала заема
наличието на дирекция и/или отдел с ресор управление на човешките ресурси.
Съществен проблем, който се наблюдава е факта, че в България в голяма част от
стопанските организации липсва адекватен на изискванията професионален капацитет
към ресорните административни структури ангажирани с управлението на човешките
ресурси. Разбира се, организациите могат да предоставят основните дейности свързани
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с управлението на човешките ресурси и на аутсорсинг, но това по никакъв начин не
променя жизнено важната задача пред мениджмънта на организациите за развитие на
ресорите по управление на човешките ресурси в посока на обогатяване на притежаваните
знания и умения. (Трайков, Т., Найденов, Кл., Иванов, М., 2016, 703-710).
Заключение
Съвременните предизвикателства пред развитието на човешките ресурси трябва да
се свързват с идентифицирането на съвременните тенденции и стратегии в областта на
образованието и социалната сфера, както и процесите протичащи в бизнес
организациите. Представянето на действителната демографска ситуация, както и
разясняване на съществуващите догми и илюзии са в основата на определянето на
действителната картина и идентифицирането на истинските работещи решения за
управление на човешките ресурси. Отправна точка при планирането на стратегиите за
развитие човешките ресурси на регионално, междурегионалното и национално ниво е
проследяване на процеса на пренареждане на пазара на труда, по отношение на
ситуацията с възрастната работна ръка и начинът, по който да се използва максимално
ефективно за създаването на конкурентни предимства. Освен това не трябва да се
забравя, че през следващите 50 години възрастните хора ще заемат по голям дял в
българския пазар на труда, поради което се налага разработването на регионален
гравитационен модел, чрез който да се определи територията и необходимите човешки
ресурси за постигането на регионален икономически растеж основан на знанието.
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Kliment Ohridski”
Резюме: Очертаването на проблемите пред управлението и развитието на човешките ресурси
в регионите в България предполага използването на интердисциплинарен подход, тъй като трябва
да бъдат отчетени от една страна едновременно особеностите в социалното и икономическото
развитие на регионите, а от друга трябва да се направи анализ на особеностите и тенденциите на
пазара на труда в регионален план в контекста на създаването и прилагането на национални
политики по отношение на заетостта и безработицата, както и по отношение на образованието и
възможностите за повишаване на квалификацията на икономически активното население. Като
целта в настоящото изследване е свързана с представянето на основните тенденции в развитието на
човешките ресурси чрез представянето на регионалните различия на пазара на труда и детайлен
анализ на демографската структура на заетите и безработните в отделните региони в страната. Въз
основа на така дефинираната цел, ще бъде направен опит да се очертая възможностите за
намаляване на регионалните различия и диспропорции на пазара на труда, както и формирането на
политики и определянето на инструменти за социално-икономическо развитие на изоставащите
региони в България.
Ключови думи: управление на човешките ресурси, регионално развитие, пазар на труда,
безработица, национална политика за трудова заетост
Abstract: Outlining the problems of human resources management and development in the regions
of Bulgaria implies the use of an interdisciplinary approach, since on the one hand the peculiarities in the
social and economic development of the regions must be taken into account, and on the other hand, the
peculiarities and regional labor market trends in the context of the creation and implementation of national
employment and unemployment policies, as well as in terms policies in the education and opportunities for
upgrading the skills of the economically active population. The aim of this study is to present the main
trends in the development of human resources through the presentation of regional differences in the labor
market and a detailed analysis of the demographic structure of employed and unemployed in the different
regions of the country. On the basis of the objective thus defined, an attempt will be made to outline the
possibilities of reducing regional disparities and disparities in the labor market, as well as to formulate
policies and identify instruments for the socio-economic development of lagging regions in Bulgaria.
Keywords: human resources management, regional development, labour market, unemployment,
national policy of employment

Въведение
Идентифицирането на проблемите при развитието и управлението на човешките
ресурси в регионите в България се свързва на първо място с създаването на възможност
за привличането и задържането на подходящи специалисти, което се осъществява във
все по нарастваща конкуренция, както от гледна точка на конкуренция с работодатели и
от други страни членки на Европейския съюз, така и продължаващата степен на
нарастване на трудова териториална мобилност, още повече като се има предвид, че в
България непрекъснато нарастват доходите от труд, но от друга страна процесът на
дигитализацията и електронизацията оказват влияние върху трансформирането на
работните процеси, осъвременяването на длъжностите и повишаването на изискванията
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необходимостта от перманентното подобряване на компетенциите на служителите.
Именно процесът към увеличаване на компетенциите и повишаване на изискванията към
длъжностите налагат необходимостта от обучение и развитие на хората в организацията.
В този контекст трябва да се посочат и основните факторите за развитие на човешкия
капитал, а именно формалното образование и обучение, както и неформалното обучение.
В тази връзка в основата на развитието на човешките ресурси на организацията трябва
да се постави „системното наблюдение и анализ на предоставянето на разнообразни
възможности за обучение“, което предполага „включването в нови, вкл. по-сложни и
отговорни работни задачи“, както и „предоставянето на обратна връзка за изпълнението
и на персонални съвети за кариерното развитие“ (Атанасова, М., 2018, 3-19). В
съвременните организации „обучението и развитието на човешките ресурси е
традиционна дейност в управлението на човешките ресурси, наред с подбора,
оценяването на изпълнението, заплащането и др.“(Атанасова, М., 2015, 5-7), което
предполага, че обучението и развитието на човешките ресурси трябва да се разглежда
като процес на усъвършенстване на знанията, подобряване на уменията, формиране на
нагласите и подобряване на компетенциите на заетите, с цел да подобрят изпълнението
на постоянно нарастващите изисквания към работните задължения на служителите на
организацията. Процесът на разширяване на длъжностите включва поставянето на нови
задачи към трудовите задължения на работника, в резултат на което се разширява
обхватът на длъжността, което рефлектира върху нарастване на броят на трудовите
задачи в рамките на длъжността. От друга страна чрез процесът на обогатяването на
длъжностите, се създава възможност за ограничаване на вертикалната специализация и
делегирането на част от функциите по планирането, организирането и контролирането
на работата на служителя от организацията.
Национален статистически институт в своята методология разработена за
провеждането на наблюдение на образованието и обучението на възрастни хора,
класифицира в четири основни форми образованието и обучението, а именно формално
образование, неформално обучение, самостоятелно обучение и случайно/инцидентно
обучение, като определя „формалното образование и/или обучение“ като такова, което
„се провежда в образователната система или в центрове за професионална квалификация
и което води до придобиване на степен на образование и/или степен на професионална
квалификация.” Докато в „съдържателно и организационно отношение смесеното
обучение може да се характеризира с разнообразни пропорции между традиционните и
електронните образователни технологии“ (Пейчева- Форсайт, Р., Списание на
Софийския университет за електронно обучение, 2010/1).
Основни проблеми на управлението на човешките ресурси.
Развитието на персонала, както и управлението на талантите често се извеждат като
един от основните теоретични и практически проблеми на управлението на човешките
ресурси в организациите.
„Като конкретната информация за развитието на персонала и приемствеността се
различава в организациите поради различни причини, като по-важните от тях са:
- големината на организацията, броят на длъжностите и на заетите работници и
служители;
- структурата на длъжностите в организацията и по-конкретни - наличието на групи
длъжности в рамките на определена/и функция/и, които може да заема един работник
или служител (кариерни групи или фамилии);
- стратегиите и политиките на организацията по човешките ресурси и по-конкретно
– по привличането, подбора и назначаването (преназначаването) на персонал;
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- процедурите и практиките на организацията по управлението на човешките
ресурси и най-вече – обучението (професионално развитие), привличането, подбора,
назначаването и преназначаването на персонал (кариерно развитие).“(Стефанов, Л.,
2015. стр. 73).
За решаването на редица проблеми възникнали при управлението на човешките
ресурси важно място заема наличието на изградена и функционираща информационна
система за управление на човешките ресурси, която трябва да осигурява данни в
аналитичен и синтетичен вид за наетите лица в организацията, както и други документи
свързани с външни организации и лица. Контролът по отношение на предоставянето на
информация относно стратегиите, политиките и процедурите за управление на
човешките ресурси, регламентирани и прилагани от организацията налага много
внимателна преценка на ползите и рисковете, тъй като предоставянето на публична
информация за мисията, визията, дългосрочните цели, детайлни програми, разписани
конкретни политики и срокове за изпълнението на процедури в областта на човешките
ресурси, може в значителна степен да повиши авторитета на организацията като
работодател и като резултат да подобри представянето си на пазара. Но, едновременно с
това с предоставянето на детайлна информация, организацията поема риска да
информира конкурентите си за своите предстоящи действия и намерения при търсенето
на персонал на трудовия пазар. В резултат конкурентите могат да заимстват добри
процедури и практики от осмелилата се да сподели информация организация. Много
често двете крайности по отношение на предоставянето на информация за управлението
на човешките ресурси биха довели до негативен ефект в жизнения цикъл на
организацията, поради което нито пълна конфиденциалност, нито пълна прозрачност
могат да дадат резултат за оптимизирането на процеса по набиране и подбор на персонал
в организацията.
Регионални различия при управлението и развитието на човешките ресурси.
Демографската картина като цяло за страната, както и в преобладаваща част от
регионите показва запазваща се тенденция за свиване на населението в трудоспособна
възраст, като в допълнение темповете на намаляване на населението в трудоспособна
възраст се засилват и в резултат от увеличаващата се конкуренция за работна сила в
отворения общ европейски пазар на труда. В тази връзка съвременните
предизвикателства пред икономическите субекти в регионите в страната са свързани с
увеличаването на инвестициите в такива производства и услуги, който създават повисока добавена стойност, което предполага използването на модерни технологии и
висококвалифицирани и производителни работници. Освен местните стопански субекти
отделните региони на страната трябва да се опитат да привлекат и чуждестранни
инвеститори проявили конкретни инвестиционни намерения към България като място за
правене на бизнес. Именно тук общините в България трябва да са особено активни при
промотирането и популяризирането на притежаваните от тях конкурентни предимства
за привличането на потенциалните инвеститори, с цел да се създаде възможност за
повишаване на заетостта на местното население и респективно да се повиши качеството
на живот по места.
Възстановяването на пазара на труда след Световната икономическа криза от
2008г. ни показва, че в областите с традиционно по-ниска безработица възстановяването
на пазара на труда се осъществи с по-бързи темпове в сравнение с областите
характеризиращи се с устойчиво висока безработица, където трябваше да се вземат
активни мерки на пазара на труда, насочени към дълготрайно безработните. В отделните
населени места потребностите от кадри притежаващи определено образование на
регионалните пазари на труда ще се определят от нарастващите изисквания по
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отношение на притежаваната квалификация. В следващите години ще се наблюдава
наличието на дефицит на кадри притежаващи определена квалификация, който дефицит
ще бъде преодолян в някои региони чрез назначаването на лица с по-ниска или по-висока
образователна степен от необходимата. Докато в по-малките общини ще се наблюдава
предлагане на труд от лица с основно или по-ниско образование, за сметка на
очертаващият се дефицит предлагащите труда си със средно и висше образование. В
някои области отчетливо ще се появи и недостигът на човешки ресурс със средно
образование, но усилията ще бъдат насочени този дефицит бързо да бъде преодолян.
Очакваният дефицит в средносрочен план към 2022 г. ще достигне 21.6 хил., като през
2030 г. се очаква да бъде постигнат баланс между предлагащите труд със средно
образование и търсените работници с тази квалификация.( Аналитичен доклад, 2019, стр.
103-107). В посочения доклад определян в дългосрочен план, след 2031 г. да се появят
относително малки структурни излишъци, като част от заетите със средно образование
ще започнат да заемат позиции, изискващи различна квалификация. Докато по
отношение на предлагането и търсенето на труд на лица с висше образование
средносрочната прогноза направена в доклада показва, че към 2022 г. структурният
дефицит на кадри с висше образование в определени региони може да достигне до 185.0
хил., докато към 2032 г. този структурен дефицит ще възлиза на 161.3 хил., което показва,
че според прогнозите направени от авторите на доклада ще се наблюдава общо
подобряване на образователната структура на работната сила и делът на лицата с висше
образование в заетостта ще нараства. Трябва да отбележим, че в някои региони, които се
характеризират с относително ниски нива на заплащане и са непривлекателни за
инвестиции ще продължи тяхната изостаналост социалноикономическото развитие дори
може да се очаква да се задълбочи имайки предвид продължаващите негативни
демографски процеси в изоставащите региони на страната. Можем да очакваме, че
дисбалансите в определени области и няма да доведат до преодоляване на дългосрочния
структурен дефицит от лица, завършили средно образование, нито до редуциране на
структурния излишък на лица с висше образование в икономиката като цяло. Освен това
мобилността на пазара на труда, както и миграционните процеси могат да ни подскажат,
че структурни дефицити ще бъдат наблюдавани в регионите, в които нивата на
заплащане са най-ниски. Освен това трябва да отбележим, и че е налице осезаемо
неравенство в заплащането на лицата с висше образование по области, което ще доведе
до увеличаване на миграционните потоци на лица притежаващи висше образование от
области с по-слабо икономическо развитие към области с по-силно социалноикономическо развитие. Този процес ще промени допълнително картината в
дългосрочен план, поради което можем да очакваме наличието на хроничен недостиг на
лица с висше образовани в областите притежаващи слаби социално-икономически
показатели. Дисбалансите на пазара на труда, търсените и предлаганите умения и ролята
на образованието трябва да увеличат чувствителността, както на обществото, така и на
работодателите, синдикатите и държавното управление към анализирането на трудовите
пазари с цел да се гарантира, доколкото е възможно, значителна степен на стабилност,
както на политическата система, така и по отношение на състоянието на публичните
финанси, неравенството, преодоляване на значителните регионалните диспропорции,
коти са резултат и от високата степен на мобилност на човешките ресурси обуславяща
засилването на регионалната асиметрия на пазара на труда. В този ред на мисли, за
отделните региони, области, общини е изключително важно прогнозирането на пазара
на труда с цел провеждането на краткосрочни макроикономически политики, както и
формулирането на дългосрочни стратегически решения, чрез които да се стимулира
регионално развитие, да се намалят регионалните диспропорции, да се стимулира
икономическата, социалната и териториалната кохезия на регионите в страната.
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Заключение
През следващите години, големите фирми в страната ще бъдат изправени пред две
категории демографски риск: риск, свързан с пенсиониращите се служители и риск със
застаряващите служители. От важно значение за мениджърите е да внимават с какви
показатели измерват демографския риск за своите компании. Например една висока
средна възраст не винаги означава проблем, но струпването на голям брой служители в
една или две възрастови групи рано или късно ще доведе до сериозен такъв. В тази връзка
е редно да се следят възрастовите кохорти и да се прогнозират последиците.
Мениджърите все повече ще се наложи да предлагат по-гъвкави условия на труд, а
работните места да бъдат адаптирани към нуждите на по-възрастната работна сила.
Мениджърите ще трябва все повече да отчитат демографските промени на дадена
територия и да ги включват в стратегическото планиране на бъдещото развитие на
фирмите си. Те ще могат да анализират бъдещото предлагане на работници на пазара на
труда с цел наемането им, а и да следят своите конкуренти по отношение на задоволяване
на потребностите им от работна сила. Все повече мениджъри ще се наложи да обръщат
внимание на мерките в своите стратегически планове за развитие, свързани със запазване
на продуктивността на по-възрастните работници. Ключът към успеха ще бъде
идентифицирането на евентуалните проблеми в зародиш и тяхната превенция, като по
този начин фирмите ще получават конкурентни предимства пред останалите фирми.
Мениджърите на компаниите все още не обръщат достатъчно сериозно внимание на
демографския проблем, пред който е изправена страната ни. От друга страна ще се
наблюдава все повече спад в производителността сред по-възрастните работници,
особено при физически натоварващите работи. Поради тази причина е редно да се прави
постоянна оценка на рисковия капацитет и рисковата производителност. Това включва
изучаване на възрастовата структура на работниците и това как тя ще се променя в
следващите 15-20 години. Този анализ може да се прави освен на фирмено ниво и на
регионално. Основната роля на статистическите данни и анализи да дават “червена
светлина” на мениджърите за наличието на задаващ се проблем. Един от най-важните
въпроси пред който може да се изправи един мениджър е “Ще бъде ли засегната от
демографския риск, моята фирма?”. Евентуално пенсиониране на голяма група
служители със специфични знания и умения, може да доведе до загуби и намаляване на
производството, особено при условие, че броя на работната ръка ще намалява поради
демографската криза. Тук мениджърите могат да прилагат систематичния подход за
анализиране на бъдещото търсене и предлагане на работна сила при различни сценарии
за растеж или намаляване обема на работата. Подходът дава възможност на компаниите
да определят колко служители има вероятност да се наложи да се вземат в определено
време, каква квалификация трябва да имат те. Бизнесът разглежда демографския фактор
не само по отношение на търсенето (като фактор за формиране на съвкупното
потребителско търсене и неговата териториална диференциация), но и по отношение на
предлагането (като фактор за формиране на заетостта). Наличието на високообразовани,
квалифицирани и незаети трудови ресурси се явява важен фактор за намаляване на
финансите за подготовка и стимулиране на имиграцията в даден регион на работна сила.
По този начин пред фирмите се отваря възможност да откриват в тези региони нови
производства без да се налага инвестиране в привличането или подготовката на кадри,
обезпечаващи високи технологии например. Застаряването на работната сила влияе
върху нейната възпроизводителност в две основни направления: във връзка с
нарастването на стажа, растат трудовите навици, опитността и квалификацията. В
отраслите със стабилна и традиционна професионално-квалификационна структура тя
играе положителна роля. В перспективните отрасли, свързани с научно-техническата
(информационна) революция голямо значение имат средното и висше образование,

444

умението бързо да се адаптират към изменящите се технико-технологични условия. Тези
характеристики обаче са присъщи повече на младите хора. Те по-бързо овладяват и
използват постиженията на науката, те са по-образовани, по-мобилни както в
професионален план, така и в териториален.( Найденов, Кл., Иванов, М., 2016г.)
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DEVELOPMENTAL THEORIES OF SELF-REGULATION AS
EXPLANATORY FRAMEWORK FOR STUDYING WORK
MOTIVATION
Diana Christova, Chief Assist. Prof. PhD, Department of General,
Experimental, Developmental and Health Psychology,
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Резюме: Целта на доклада е да анализира теории от областта на психологията на развитието
през жизнения път, които разкриват процеси на личностна саморегулация и нормативни свързани
с възрастта промени в мотивацията, съдържанието и организацията на целите. Обсъжда се
концептуалният и обяснителният потенциал на метатеорията “Селекция, оптимизация,
компенсация” (Baltes & Baltes, 1990) и теорията за социоемоционалната селективност (Carstensen,
1993) като полезна основа за изучаването на трудовата мотивация и разработването на иновативни
организационни практики в управлението на човешките ресурси съобразно съвременния
динамичен контекст на работната среда.
Ключови думи: развитие през жизнения път, саморегулация, времева перспектива,
социоемоционална селективност
Abstract: The purpose of this report is to analyze life-span developmental theories revealing
processes of personal self-regulation and age-related normative changes in motivation, content and
organization of goals. The conceptual and explanatory potential of the metatheory “Selection, Optimization,
Compensation” (Baltes & Baltes, 1990) and the socioemotional selectivity theory (Carstensen, 1993) is
discussed as a useful foundation for empirical research of work motivation and development of innovative
organizational practices in human resource management in accordance with the contemporary dynamic
work contexts.
Кеуwords: lifespan development, self-regulation, time perspective, socioemotional selectivity

Автоматизацията и дигитализацията на работната среда поставят нови изисквания
пред управлението и продуктивността на организацията. чието основно конкурентно
предимство и незаменим ресурс продължава да е човешкият фактор. Привличането и
запазването на таланти предполага стратегическо индивидуализирано проектиране на
работната среда с фокус върху личността и създаването на възможности за
продължаващо развитие/обучение. Необходимостта от наблюдение и тестиране на
личностните характеристики при избора на най-подходящи и мотивирани служители в
организационен контекст, както и необходимостта от непрестанно и целенасочено
обучение и развитие на талантите са широко дискутирани с методологични препоръки
от българските психолози (Найденова, 2011, 2016, 2018).
Съвременните демографски тенденции и застаряването на работната сила са
допълнително предизвикателство пред управлението на човешките ресурси, което e
изправено пред задачата да синхронизира мотивацията и потенциалите на хора от
различни поколения, изграждайки структурирана среда за продуктивно взаимодействие
между тях. Програми за превенция на прегарянето и запазването на продуктивността на
по-възрастните работещи, както и ефективно използване на тяхната експертност в
трансфера на знания и умения на по-младите са съществени аспекти на натиска за
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организационна иновация в отговор на едновременната трансформация на труда и
работната сила.
Разрешаването на тези проблеми налага интердисциплинарен подход и анализ на
различни нива. Пример за сътрудничество между организационната психология и
психологията на развитието през жизнения път е разработването на идеята за
генеративната организация (Cooperrider & al., 2013; Capelletti, 2015), основана на
концепцията на Ерик Ериксън за генеративността и ролята на реципрочния обмен между
поколенията в поддържането на жизнеспособността на човешката общност (Erikson,
1950). Генеративната организация поставя в центъра на управлението на човешките
ресурси поддържането на устойчива организационна идентичност и синергично
междупоколенческо взаимодействие, което хармонизира индивидуалното развитие,
социалния капитал и колективните цели и ценности. Тази нова организационна
парадигма изисква разбиране на спецификата на индивидуалното развитие и мотивация
от перспективата на жизнения път и позицията на личността в междупоколенческата
верига.
Целта на доклада е да анализира теории от областта на психологията на развитието
през жизнения път, които предлагат обяснение на процеси на личностна саморегулация
и нормативни свързани с възрастта промени в мотивацията, съдържанието и
организацията на целите. Техният концептуален потенциал може да се използва като
плодотворна основа за изучаването на трудовата мотивация и разработването на
иновативни организационни практики в управлението на човешките ресурси съобразно
съвременния динамичен контекст на работната среда.
Ще разгледаме две от най-широко прилаганите в емпиричните изследвания и
социалната практика теории, а именно - мeтатеорията за успешното развитие “Селекция,
оптимизация, компенсация” (Baltes & Baltes, 1990; Moghimi, Zacher, Scheibe, and Van
Yperen, 2017) и теорията за социоемоционалната селективност (Carstensen, 1993, 2019).
Метатеорията “Селекция, оптимизация, компенсация” (СОК)
В наименованието на мeтатеорията “Селекция, оптимизация, компенсация” се
съдържа диференциацията на три общи адаптивни процеса, чието взаимодействие
осигурява оптимална личностната саморегулацията на индивидуалното развитие. В
качеството си на пределно обща и универсална метатеория за поведението и развитието
СОК може да се прилага в различен вид среда/контекст, както и на различно ниво на
анализ (индивидуално, колективно, културално). Метатеорията се основава на
разбирането, че обхватът на възможностите (за образование, професионална
квалификация, кариера, семейство и т.н.), както и на достъпните ресурси (вътрешни –
когнитивни, личностни, физически… и външни – средови и контекстуални) варира с
възрастта. Справянето с предизвикателствата в резултат на променящата се възрастовата
структура на възможностите и ограниченията изисква гъвкаво прилагане на адаптивните
процеси с оглед на положителния баланс между печалбите и загубите в развитието и в
частност – развитието/поддържането на нивото на професионална компетентност и
ефективното изпълнение на работните задачи.
Накратко, каква е същността на очертаните в посочената метатеория общи
адаптивни стратегии. Най-напред, селекцията включва самостоятелния избор на цели,
области на реализация, задачи на развитието и определянето на субективното им
значение и позиция в мотивационната йерархия и проекта за живота. Процесът на избор
на цели може да се ръководи от индивидуалните предпочитания (т. нар. елективна
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селекция) или да е отговор на загуба на ресурси (вътрешни или външни), налагаща
промяна на целите или областта на реализация. Другите две стратегии се отнасят до
ресурсите, необходими за осъществяване на избраните цели. Оптимизацията
предполага определянето и ефективното използване на подходящи ресурси, а
компенсацията е свързана с намиране на резервни/алтернативни средства при
очаквана/актуална загуба или неефективност на използваните ресурси.
Съвместното действие на представените адаптивни стратегии работи синергично
за уравновесяването на промяната и стабилността в развитието и професионалната
реализация. Селекцията насочва траекторията на развитието и кариерата, оптимизацията
осигурява усъвършенстване/растеж чрез достигане на по-високо ниво на
функциониране/изпълнение, а компенсацията позволява преориентация и поддържане
на оптимално ниво в условията на загуба на ресурси или препятствия пред постигането
на целите. Общият ефект на стратегиите се изразява в едновременно възползване от
благоприятните възможности и редуциране на последиците от загубите и неуспеха
(Freund, & Baltes, 2000). Множество изследвания в областта на организационната
психология през последните десетилетия предоставят емпирично потвърждение на
ползите от прилагането на процесите на селекция, оптимизация и компенсация в работна
среда и прогностичното им значение за ангажирането, справянето с работните задачи и
поддържането на професионалното благополучие (Zacher, Chan, Bakker, and Demerouti,
2015), благоприятен работен климат и основани на сътрудничество колегиални
взаимоотношения (Müller, and Weigl, 2017). Характеристики на организационната среда
като предоставяне на автономия в изпълнението на професионалните задачи,
поддържане на чувството за контрол и компетентност у работещите, възможности за
обучение и повишаване на квалификацията са от значение за ефективното прилагане на
адаптивните стратегии на индивидуално ниво.
И трите процеса СОК участват в самостоятелното управление на индивидуалното
развитие и изпълнението на професионалните задачи, но относителният им превес
варира с възрастта. Селекцията има по-решаващо значение от ранна до средна зряла
възраст, но един неин аспект-елективната селекция бележи възходяща траектория с
напредване на годините. Според емпиричните изследвания, с възрастта хората опознават
по-добре личните си възможности, ограничения и аспирации и стават по-избирателни и
съсредоточени в преследването на целите си. Това възрастово проявление на елективната
селекция се придружава от подобрена вътрешна организация на общия процес на
проектиране – различните цели стават по-съвместими, което стимулира личната
въвлеченост и настойчивост в поддържането на активността за осъществяване на целите
(Riedeger, Freund, & Baltes, 2005). В сравнение с по-младите и по-възрастните, хората в
средна зряла възраст използват в по-голяма степен стратегиите СОК. Адаптивното
значение на процесите на оптимизация и компенсация за поддържането на оптимално
ниво на развитие и превенция на загубите нараства след 60 г. в резултат на нормативни
свързани с възрастта индивидуални и социални промени.
Теорията за социоемоциалната селективност
Отправна точка в разработването на теорията за социоемоционалната селективност
е уникалната за човека способност да осъзнава движението си във времето на живота и
усилията му да саморегулира индивидуалното си развитие чрез ориентирани към близък
или далечен хоризонт цели (Carstensen, 1993, 2007; Carstensen, Isaacowitz, & Charles,
1999). Динамиката на мотивационната йерархия и съдържанието на целите се анализира
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в зависимост от субективно възприеманото бъдеще като измерение на идентичността,
индивидуалния проект за живота и връзките между Аза и света. В теорията бъдещата
времева перспектива получава статута на гъвкав, когнитивно-мотивационен и свързан с
възрастта конструкт, който се променя през жизнения път на личността и влияе върху
избора на целеви приоритети, информация, социални партньори и стратегии за справяне
(Liao & Carstensen, 2018).
Съдържанието и йерархичната организация на целите отразява колко надалеч се
разпростира интенционалният поглед на личността през призмата на възприеманото
оставащо време живот. Нормативната динамика в предпочитаните цели се обяснява с
отрицателната корелация между хронологичната възраст и бъдещия времеви хоризонт.
На старта на житейския път в ранна зряла възраст хората обикновено възприемат
хоризонта към бъдещето като отворен и продължителен. Поставен в обширна времева
рамка, индивидуалния проект за живота се характеризира с дългосрочни цели,
ориентирани към получаване на нова информация/познание, личностно и кариерно
израстване, разширяване и разнообразяване на социалните контакти. От гледна точка на
механизмите за саморегулация, осъществяването на дългосрочни цели изисква
способност за отлагане на възнаграждението - приоритизиране на бъдещите резултати
пред емоционалното удовлетворение в непосредственото настояще.
Със скъсяването на бъдещия времеви хоризонт, хората предпочитат да инвестират
мотивационните си ресурси преди всичко в емоционално значими цели с пократкосрочен характер: “Когато разберем, че не разполагаме с цялото време на света,
разбираме по-ясно приоритетите си” (Carstensen, 2011). С по-ясното осъзнаване на
преходността на живота, обикновено в средна зряла възраст, хората стават по
избирателни в какво да инвестират своето време, усилия и ресурси и се ориентират към
цели, обслужващи запазването на смисъла и ценностите (“екзистенциалната есенция”) и
носещи удовлетворение в настоящето. В социален план водещо значение придобива
предпочитанието към близката социална мрежа, издържала проверката на времето и
минимизираща риска от неудовлетворение и разочарование. Качеството на
взаимоотношенията е основен критерий при избора на партньори за общуване.
Краткосрочната мотивационна ориентация се придружава от специфичен когнитивен
уклон – селективно внимание към информация и преживявания с положителна
емоционална валентност (“ефект на позитивирането”), както и използване на когнитивни
стратегии за преоценка и извличане на нов смисъл от събития, субективно възприети
като отрицателно емоционално натоварени.
Необходимо е да подчертаем, че не хронологичната възраст сама по себе
(преживяното време) и свързаните с нея биологични процеси на стареене, а субективно
възприеманото бъдеще е ключовият регулатор в промяната на съдържанието на целите
и приоритетите. Индивидуално-личностни, социоролеви и контекстуални фактори могат
да допринесат за промяна на бъдещата времева перспектива и оттук – за пренареждане
на мотивационната йерархия. Типичен пример са житейски преходи, свързани с
приключване на установена структура на връзките на Аза със света и иницииране на нова
(например, промяна на местоживеенето, местоработата, професионалния/семеен статус
и т. н.).
Заключение
На индивидуално ниво свързаните с възрастта мотивационни процеси са важни
прогностични фактори за нагласите, целите, поведението в работната среда, психичното

449

и професионално благополучие. На нивото на организацията те прогнозират нейната
продуктивност, запазването на постоянния състав на персонала, организационния
климат за личностно и професионално развитие (Rudolf & al., 2018).
В приложен план разгледаните теории може да са продуктивна основа за
разработване на програми за обучение в умения за саморегулация, особено в
професионални области, в които персоналът е в риск от прегаряне и преобладават хората
в средна зряла възраст.
Теориите за саморегулацията на развитието може да са полезна отправна рамка в
управлението на човешките ресурси с оглед на баланса между конкуренцията и
сътрудничеството, междупоколенческия трансфер на знания и умения, синергията
между индивидуалното развитие и колективната продуктивност, както и за изграждане
на подходящ работен климат и разработване на мотивационни програми, съобразени с
възрастово диференцираната структура на индивидуалната мотивация и нейното
съгласуване с колективните приоритети.
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УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ КОЛЕГИТЕ И ОТ РАБОТАТА ПРИ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
доц. Силвия Бoрисова Цветкова, д.пс, Сектор „Предклинични науки”,
Катедра „Физика, биофизика, предклинични и клинични науки”,
Медицински университет-Плевен
гл. мс Татяна Пенева Петрова, МБАЛ-Търговище
SATISFACTION IN MEDICAL PROFESSIONALS BOTH FROM THE
COLLEAGUES AND WORK
Assoc.prof. Silvia Borisova Tsvetkova, DSc, ”Preclinical Sciences”
Sector, Department “Physics, Biophysics, Preclinical and Clinical
Sciences”, Medical University–Pleven
chief nurse Tatiana Peneva Petrova, Multiprofile Hospital for Active
Treatment–town of Targovishte
Резюме: Материалът разглежда два аспекта от трудовата среда, които оказват въздействие
върху удовлетвореността от полагането на труд при медицински служители – взаимоотношения с
колегите и отношение към работата. Проучването е направено с общо 60 професионалисти по
здравни грижи от предклинична и болнична среда. Коментирани са резултатите от две методики:
удовлетвореност от колегите и удовлетвореност от работата като цяло. Удовлетвореността от
колегите се основава на резултатите от три скали: служебни отношения, подкрепа от колегите и
доверие на колегите. Използвани в коментарите са и демографски данни със запазване на
конфиденциалност, доброволност и коректност. Демографските данни: възраст, образование, семеен
и професионален статус, месторабота и трудов стаж нямат статистически значима връзка с
резултатите от двете методики. Служебните отношения силно се повлияват от подкрепата, давана
от колегите (r=.832, p=0.000), доверието на колегите (r=.773, p=0.000) и отношението към работата
(r=.464, p=0.004). Подкрепата от колегите има значима статистическа връзка с доверието на
колегите (r=.774, p=0.000) и отношението към работата (r=.439, p=0.007).
Цялостното отношение към работата зависи от служебните отношения, подкрепата от колегите и
доверието на колегите. Резултатите могат да бъдат показателни по отношение на използване на
комплексния подход при интерпретиране специфичността на работата на лицата, заети в
здравеопазването и използвани за по-нататъшни проучвания.
Ключови думи: здравеопазване, медицински специалисти, удовлетвореност от колеги и
работа
Abstract: This material focuses on two aspects of work environment that have impact on satisfaction
from the work efforts of medical professionals – i.e. connections with colleagues and attitude towards work.
In the survey participated a total of 60 medical professionals employed in preclinical and hospital
environment. The results of two methods are being commented: satisfaction from colleagues and satisfaction
from the work in general. The satisfaction from colleagues is based on results in three scales: official
connections, support by colleagues and colleagues’ trust. In the comments are used also demographic data
with observation of confidentiality, voluntary and honesty principles. The demographic data – age,
education, family and professional status, employment location and work record have no statistically
significant connection with the two methods’ results. Official connections are strongly affected from the
support rendered by the colleagues (r=.832, p=0.000), from the colleagues’ trust (r=.773, p=0.000) and from
the attitude to work (r=.464, p=0.004). The support by colleagues is in significant statistical connection with
the colleagues’ trust (r=.774, p=0.000) and with the attitude to work (r=.439, p=0.007).
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The overall attitude to work depends on official connections, support by colleagues and colleagues’ trust.
Results can be indicative in the application of a complex method to interpret the specific work of persons
employed in healthcare and then could be applied in further surveys.
Keywords: healthcare, medical professionals, satisfaction from colleagues and from work.

Въведение
„Продължава напрежението в лечебните заведения с най-тежко финансово положение.
Напускат лекари и медицински сестри“
Милка Василева – председател на БАПЗГ, 2019

В сферата на здравеопазването се отчитат редица рискови фактори, които оказват
безспорно влияние върху личността на медицинските специалисти и върху качеството
на извършваната работа: недостиг на време, строги йерархични структури, липса на
признание и поощрение, неподходящо ръководене на персонала, липса на информация,
липса на подкрепа от ръководния персонал, натовареност на работата (посменна работа,
извънредни смени, нощен труд, извънреден труд, удължено работно време), социални
конфликти, агресивно поведение и тормоз, проблеми с организацията на труда (Стоянов,
2011). Негативните ефекти от стреса в болнична среда могат да бъдат наблюдавани в
субективен аспект (тревожност, агресия, апатия, ниска самооценка и др.), поведенически
(избухливост, разстройства на сън или хранене, тютюнопушене, залоупотреба с
медикаменти и вещества, импулсивност), когнитивни (трудности при вземане на
решения, проблеми с концентрацията, сензитивност към критика, ментални блокажи и
др.), здравословни (хипертонична болест, предразположеност към диабет, пресистиращи
проблеми в стомашно-чревния тракт и др.), организационни (неудовлетвореност от
работата, ниска продуктивност, отчуждаване от колегите и колектива, влошена трудова
дисциплина и др.) (Т. Cox, по Стоянов, 2011; с.41). На фона на тези фактори и ефектите
от въздействието им в медицинската професия се формира индивидуалното и
колективно отношение към труда. Нагласите към труда се повлияват от ценностните
ориентации (вкл. и значението, което има труда за личността) и готовността за
извършване на трудовите задачи (Илиева, 1998, с. 82-85).
Парциално се изследват явления като стрес и burnout, които се потвърждават,
независимо от годината на провеждане – у нас и в чужбина (Ценова, 2018, с. 69-73)
(Ruotsalainen еt all., 2014). Правят се проучвания, които имат за цел да оптимизират
организационната култура, напр. теоретичен инструмент за измерване готовността за
промяна на междупрофесионално сътрудничество в здравеопазването (Shirazi et all, 2018,
pp.539-548) (Martín-Asuero, García, 2010, pp. 897-905).
Удовлетвореността от работата се определя от нагласите, компетентностите,
очакванията, субективно перцептираните фактори на трудовата среда, наличния
професионален, организационен и социален опит, личностни конструкти като ценности,
потребности, интереси и цели. По данни от публикувани у нас проучвания на
удовлетвореността от труда в здравеопазването зависи от условията на труд, добрата
организация, професионалната реализация и работния микроклимат, установени чрез
свободно структурирана анкета (Грудева, М., Г. Рагьовска, 2013, с. 62-70).
Съществува тясна връзка между удовлетвореността от работата и
удовлетвореността от живота. Положителната зависимост оказва влияние върху
интринсивната мотивация и вземането на решения, свързани с професионалното
развитие и справянето със стресорите (Радославова, Величков, 2005, с. 115) (Цветкова и
кол., 2011, с. 225-231).
Проучване
Проучването е направено с общо 60 професионалисти по здравни грижи от
предклинична и болнична среда. Използвани са две методики: Удовлетвореност от
колегите (18 твърдения) и Удовлетвореност от работата (8 твърдения) (Радославова,
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Величков, 2005). Методиката за изследване удовлетвореността от колегите съдържа три
скали: служебни отношения, подкрепа от колегите и доверие от колегите. Двата
инструмента използват ликертова скала за оценка на твърденията. Използвани в
коментарите са и демографски данни със запазване на конфиденциалност, доброволност
и коректност.
Резултати
По отношение на местоработата 42 (70%) работят в МБАЛ, ДКЦ – 8 (13%), училищно
здравеопазване – 10 (17%). Образователен ценз: със средно-специално са 11 (18%) лица,
колеж – 13 (22%), бакалавър – 28 (47%), магистър – 8 (13%). Разпределение по възрастови
групи (фиг.1). Професионален статус: медицински сестри 48 (80%), акушерки – 5 (8%),
лаборанти – 3 (5%), рехабилитатори – 4 (7%).

Фигура 1. Разпределение по възрастови групи
Удовлетвореността от колегите се основава на резултатите от три скали:
служебни отношения, подкрепа от колегите и доверие на колегите (фиг. 2).

Фигура 2. Разпределение по показатели и нива в брой
Служебните отношения са частично удовлетворителни за 28 (47%) и
удовлетворителни за 32 (53%) от анкетираните (фиг.3). Не се регистрират отрицателни
отговори.
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Фигура 3. Разпределение на резултатите по показател служебни отношения
Служебните отношения се изследват чрез характеристики на колегите като:
осъзнати при възникване на колективни проблеми и рискови ситуации, съдействащи при
персонални трудности, даващи съвети при необходимост, взискателни, установени
взаимодействия, спазващи професионалните стандарти.

Фигура 4. Разпределение на резултатите по показател подкрепа от колегите
Фиг. 4 показва разпределението на резултатите по показател подкрепа от
колегите, изследвано чрез характеристиките: интересуват се от личните проблеми, дават
често обратна връзка за изпълнението на работата, допринасят за постигане на общи
резултати, изказват мнение по отношение на индивидуалното справяне, оказват помощ
в процеса на работа, оценяват по достойнство резултатите от работата. Доминира групата
на частично удовлетворените – 39 (65%), следвана от 19 (32%) удовлетворени и
неудовлетворени са едва 2 (3%).
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Фигура 5. Разпределение на резултатите по показател доверие от колегите
Доверието от колегите се определя от положителните отговори на твърденията:
изслушват търпеливо мнение, склонни да разискват своевременно проблеми, приемат с
доверие предложения, търпеливи при изказване на мнение, различно от тяхното.
Резултатите по скалата от първата методика са представени на фиг. 5: 24 (40%) се отнасят
с частично доверие към колегите, 20 (33%) – с пълно и 16 (27%) не изпитват доверие към
колегите си.
Обобщените резултати от първата методика по скали показват, че анкетираните
здравни специалисти са частично и напълно удовлетворени от колегите си, по-скоро
частично и напълно получават подкрепа от колегите си, частично се отнасят с доверие,
а при 27% отсъства доверие спрямо колегите.
Резултатите от втората методика са представени графично на фигури 5 и 6.

Фигура 6. Разпределение на резултатите по показател отношение към работата
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Фигура 7. Разпределение на резултатите по показател удовлетвореност от
работата
34 (57%) от респондентите са напълно удовлетворени от работата си, 25 (41%) са
частично удовлетворени и само 1 (2%) лице не я одобрява (фиг. 6). Изразено
положително са белязани твърденията, описващи професионалната дейност: харесвана,
подходяща, правилно избрана. 20 (33%) по-скоро биха я препоръчали, а категорично
биха я препоръчали 14 (23%).
Зависимости
• Демографските данни: възраст, семеен статус, месторабота и трудов стаж нямат
статистически значими връзки с резултатите от двете методики.
• Служебните отношения силно се повлияват от подкрепата, давана от колегите
(r=.832, p=0.000), доверието на колегите (r=.773, p=0.000) и отношението към
работата (r=.464, p=0.004).
• Подкрепата от колегите има статистическа връзка с доверието на колегите (r=.774,
p=0.000) и отношението към работата (r=.439, p=0.007).
• Отношението към работата има сигнификативна връзка със служебните
отношения (r=.464, p=0.0004), подкрепата от колегите (r=.439, p=0.007) и доверието
от колегите (r=.490, p=0.007).
• Служителите, които харесват работата си, определят като удовлетворителни
служебните отношения (r=.417, p=0.001), получават подкрепа (r=.489, p=0.0002) и
доверие от колегите (r=.532, p=0.0001).
• Лицата, които биха препоръчали работата си на друг човек, я определят като
подходяща (r=.501, p=0.0001), не биха я сменили (r=.338, p=0.01), удовлетворени са
от служебните отношения (r=.337, p=0.01), изпитват доверие към колегите си
(r=.382, p=0.003) и като цяло са удовлетворени от работата (r=.638, p=0.000).
• Отчита се слаба отрицателна зависимост между образованието и увереността на
анкетираните да препоръчат работата на други (r=-.209, p=0.1). Подобно явление се
наблюдава и по отношение на задоволството от избор на работата, определението,
че работата е подходяща и твърдението, че не биха я сменили.
• Здравните работници, които работят като лаборанти и рехабилитатори, са поскоро склонни да сменят работата си (r=-.250, p=0.1).
• Слаба статистическа връзка се установява между твърдението, че лицата не биха
искали да сменят работата си и доверието, което изпитват към колегите си (r=.187,
p=0.1).
• Слаба статистическа връзка се установява между твърдението, че анкетираните
не съжаляват, че са се заели с тази работа и доверието към колегите (r=.187, p=0.1).
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• Лицата, които приемат работата като задоволяваща, са удовлетворени от нея като
цяло (r=.727, p=0.000), харесват я (r=.640, p=0.000), устройва ги (r=.792, p=0.000),
не съжаляват, че са я избрали (r=.281, p=0.03), определят я като подходяща за себе
си (r=.577, p=0.000) и не възнамеряват да я сменят (r=.433, p=0.001).
• Приелите работата си като задоволяваща, по-скоро са доволни от служебните
отношения (r=.372, p=0.01), твърдят, че получават подкрепа (r=.30, p=0.01) и
изпитват доверие към колегите си (r=.460, p=0.000).
Заключение
Цялостното отношение към работата зависи от служебните отношения, подкрепата
от колегите и доверието на колегите. Резултатите могат да бъдат показателни по
отношение на използване на комплексния подход при интерпретиране специфичността
на работата на лицата, заети в здравеопазването и използвани за по-нататъшни
проучвания.
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ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ЧРЕЗ ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА
ТРУД – ПОДХОД КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН
МЕНИДЖМЪНТ
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RISK PREVENTION THROUGH HEALTHY WORKING CONDITIONS
– AN APPROACH TO EFFECTIVE MANAGEMENT
Tsvetlin Kanchev Kirov, PhD Student, Department of National Security
and Public Administration, Faculty of Law and History,
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
Резюме: Просперитетът на всяка организация зависи от ефективното използване на
ресурсите, като неминуемо е засегнат и човешкият такъв. Спецификата на този ресурс изисква
прилагане на съвременни подходи за постигане на ефективен мениджмънт, отколкото просто
разпределяне и усвояване, което е характерно за материалните ресурси. Тези подходи трябва да
засягат всички актуални тенденции от живота на служителите, дори и наглед непряко свързаните с
поставените задачи. В статията се анализира връзката между превенцията на риска чрез
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и постигането на ефективен мениджмънт.
Ключови думи: превенция, ефективен мениджмънт, здравословни условия на труд, човешки
ресурси, здравословно хранене
Abstract: The prosperity of any organization depends on the efficient use of resources, and human
resources are inevitably affected. The specificity of this resource requires the application of modern
approaches to achieve effective management, unlike the simple allocation and utilization applied to material
resources. These approaches should affect all current trends in the life of employees, even though indirectly
related to the tasks assigned. The article analyzes the relationship between risk prevention by ensuring safe
and healthy working conditions and the achievement of effective management.
Keywords: prevention, effective management, healthy working conditions, human resources, healthy
diet

Въведение
Съвременните тенденции на активно развитие в науката и практиката доведоха до
въвеждането на нови изисквания и подходи за ефективен мениджмънт. Мениджмънтът
отдавна не е само лист с йерархичната структура на организацията, а изисква постоянно
усъвършенстване и практическо приложение в динамична среда. Все повече се
утвърждава връзката „ръководител – персонал“ като двустранна и двупосочна. От
съществено значение за постигане на ефективен мениджмънт е целесъобразното
планиране на потребностите на човешките ресурси. Основните цели на планирането са:
- „поддържане на баланс между потребността от човешки ресурси и възможностите
организацията да ги задоволи;
- обезпечаване сигурност от успешно развитие на организацията;
- осигуряване стабилност на организацията, т.е. възможности за реализиране на
организационните цели;
- повишаване на производителността на труда;
- оптимизиране разходите за човешки ресурси и тяхното бюджетно обвързване;
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- предвиждане и овладяване на последиците от потенциалния дефицит или
излишък на човешки ресурси”31.
Планирането не би било достатъчно ефективно без обратната връзка от
служителите към мениджърското звено.
Добри и здравословни условия на труд – опит от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“
Една от най-успешните схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е процедура „Добри и
безопасни условия на труд“. Тя беше обявявана за кандидатстване общо 3 пъти в два
програмни цикъла с общ размер на предоставената безвъзмездната финансова помощ над
150 000 000 лева.
Процедурата имаше за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез
осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми
на организация на труд и управление на човешките ресурси, което от своя страна се
очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху
производителността на труда в предприятията.
Въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление
на човешките ресурси и инвестициите в безопасни и здравословни условия на труд са
сред начините за постигане на напредък в тази посока. Осигуряването на възможности
за въвеждане на гъвкави форми на заетост допринася за съчетаване на професионалния
и личния живот на заетите лица, а така също и до по-дългото оставане в заетост на повъзрастните работници и служители. Операцията също така целеше да насърчи
географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез
осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, включително с цел запазване
на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е
извън населеното място, където живеят32.
Основните дейности, които се изпълняваха, бяха в някои от следните направления:
то време и работния процес, с акцент върху
проучването на добри практики33;
ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни
съоръжения и др.;
човешките ресурси в предприятията;
в предприятието;
за насърчаване професионалната и географската мобилност;
34

31

(Василев, Чорбаджийска, Бельовска, Управление на човешките ресурси. Ръководство за упражнения,
"Пропелер", С., 2018, с. 25)
32

(Утвърдени Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия
на труд", https://esf.bg/procedures/dobri-i-bezopasni-usloviya-na-trud/, 20.11.2019)
(Василев, Кресналийска, Чорбаджийска, Практически измерения на изследванията в областта на
публичната администрация. Сборник от Национална научна конференция "10 години България в
Европейския съюз - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството", НБУ,
С., 2018, с. 248-250, <http://ebox.nbu.bg/bgineu/index4.php?id=29#t>, 21.11.2019).
34
(Василев, Бельовска, Организационно поведение. Теоретични основи, „Пропелер“, С., 2018, стр.187-188)
33
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Иновативният подход в последното обявяване на процедурата беше осигуряване на
места за отдих, хранене и почивка в организациите и повечето кандидати се възползваха
от предоставената възможност. Общо 410 кандидати спечелиха финансиране на
проектите си, като одобреният финансов ресурс бе 82 622 667,31 лв. Ефективността при
изпълнението на индикатора за резултат „Предприятия, въвели нови процеси за
безопасни и здравословни условия на труд“ е изчислена на 97% успешно изпълнение35.
Голяма част от бенефициентите изградиха места за отдих и хранене, но много малък дял
от тях реновираха вече съществуващи такива. Това показва, че не се отделя достатъчно
внимание за осигуряването на комфорт на служителя. Освен удобства за хранене като
кухненско обзавеждане, маси и столове, бенефициентите закупиха оборудване, с което
да се даде възможност за приготвяне и съхраняване на прясна и здравословна храна.
Може да се направи извода, че българските работодатели все още не смятат
инвестицията в здравословните условия на труд за възвръщаема и не полагат усилия за
осигуряване на такива със собствени средства, с което да се осигури превенция на риска.
Когато такава инвестиция бъде финансирана от външен източник, най-често
безвъзмездно, като последваща оценка и устойчив ефект от изпълнението, работодателят
вижда ефективността от прилагането на този подход, но признава, че би имал резерви в
предприемането на инициативата със собствени средства.
Значимост на здравословното хранене на работното място
Културата на хранене у българския служител и работник е на много ниско равнище
и по-скоро се наблюдава тенденция към влошаване. Изградените преди прехода столове
за хранене в заводи и фабрики вече се считат за отживелица и често дори се подлагат на
присмех. Повечето от тях не функционират, както и самите фабрики, което е следствие
от загубата на позиции на държавата в леката и тежката промишленост.
В днешно време на храненето не се гледа достатъчно сериозно като основен фактор
за превенция на риска, трудова продуктивност и ефективност. Правилното и
здравословно хранене често бива подценявано и неглижирано.
Изградени нездравословни навици:
- когато настъпи моментът за хранене се поръчва готово ястие отвън, което
обикновено съдържа много мазнини и калории;
- хапват се готови закуски и сухи храни;
- поради служебна натовареност се пропуска времето за хранене;
- консумират се подсладени безалкохолни напитки като заместител на храната.
Освен чрез обогатяване на хранителната култура на служителя, такива мерки могат
да бъдат налагани от мениджърите и те дори да бъдат задължителни за персонала.
Модерният ръководител осъзнава значимостта на доброто функционално състояние на
човека - както физическото, така и менталното. По този начин освен ефективност в
работния процес се постига и значително намаляване на рисковите фактори в
организацията. Намалява се влиянието на стресорите или същите биват напълно
изключени.
Недостатъчното време за почивка води до физическо и психическо натоварване.
Това, в съчетание с неравномерно разпределените задачи и отговорности, е предпоставка
за появата на „burnout“ ефект, което може да доведе до срив в здравословното състояние
на служителя. „Бърнаут е състояние на изтощение или фрустрация, при което личността

35

(Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020,
<https://eumis2020.government.bg/>, 22.11.2019).
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не успява да постигне очакваната награда в междуличностните взаимоотношения”36.
Когато човешкият ресурс в организацията не се намира в оптимално физическо и
психическо състояние, това се отразява на цялостното функциониране на самата
организация.
Нездравословните условия на труд, отдих и хранене всъщност представляват
потенциален риск от повишаване на разходите в организацията – когато настъпят
негативни последствия от неефективно изпълнение на задълженията, непостигане на
заложените цели, физически и психически нарушения на здравето на служителите на
работното място, все компоненти от съвременното управление насочени и към търсене
на гъвкави и иновативни решения37. Тук може да се направи пряка връзка с превенцията
в здравните системи, която правителствата се опитват да наложат като държавна
политика, и този подход да се пренесе на микро ниво в дадена организация – превенцията
винаги излиза по-евтино от лечението на служителите или „оздравяването“ на самата
организация.
Развитие на теорията и практиката за здравословно хранене. Утвърждаване
на експертизата
През годините са изписани стотици страници относно здравословното хранене.
Самото то преминава през различни периоди на интерпретации и приложения, като
актуални към дадена дата възгледи, впоследствие са били отричани и дори заклеймявани.
Погрешно терминът „диета“ се възприема като нещо лошо и винаги се свързва с
отслабване и ограничения. Спазването на диета не означава лишаване от храна, а
правилната ѝ консумация. Да, при повечето потребители първоначално се търси ефект
на отслабване, но всъщност това показва желание за постигане на по-добра
функционалност на организма и подобряване на здравословното състояние. Всъщност
понятието „диета“ идва от старогръцки и означава набор от правила за здравословен
начин на живот. Едни от най-популярните режими за хранене са „Противовъзпалителна
диета Зоната“, „Средиземноморска диета“, „Разделно хранене“, „Деветдесет-дневен
режим“, „Вегетарианство“, „Веганство“, „Кетонна диета“, „Диета на Дюкан“. Всеки от
тях има своите привърженици и противници.
С натрупване на практикум, към днешна дата се наблюдава формиране на
здравословното хранене като наука. Въведени са специалности в учебни заведения и
организации, които са насочени към здравословния начин на живот и в частност – към
здравословното хранене. В обществото и нормативните актове се утвърждават професии,
свързани със здравословното хранене. В действащата Национална класификация на
професиите и длъжностите вече са регламентирани такива, като в раздел „Диетолози и
специалисти по хранене“ са записани професиите:
- Диетолог (с код 22653001);
- Инструктор, диетично хранене (с код 22653002);
- Консултант, диетично хранене (с код 22653003);
- Консултант, здравословно хранене (с код 22653004) 38.
В тази сфера на живота винаги е имало и ще има псевдо специалисти, затова
регулирането на професиите в тази област е много важна крачка към регулиране на целия
36

(Василев, Чорбаджийска, Бельовска, Управление на човешките ресурси. Ръководство за упражнения,
"Пропелер", С., 2018, с. 106)
37

(Василев, Чорбаджийска, Бельовска, Мениджмънт и управленски технологии, „Пропелер“, С., 2017,
стр. 86-95)
38
(Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011) - Приложение 4 към Заповед №
PД01-931/27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика)
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сектор на този вид услуга и знания. Ако пренесем здравословното хранене като
икономически процес, то неизбежно ще засегнем и пазара. Защото пазарът търси такива
специалисти. А щом има търсене, има и предлагане. Така съвсем навлизаме в
икономическия модел за търсене, предлагане и ценова еластичност, дефиниран от
Алфред Маршал39, и виждаме предоставянето на информация относно здравословното
хранене като услуга, чиято стойност се определя от пазара.
Все по-популярно става предлагането на услугите в интернет и социалните медии.
Ефективните комуникационни процеси са свързани с разбирането, че „... когато говорим
за професионална комуникация в публичния сектор най-често използваме
инструментариума на връзките с обществеността“40. Чрез разрастващата се роля на
комуникациите в съвременния свят, немалко хора търсят полезни данни и съвети за
своите нужди и очаквания в интернет и модифицирани приложения. Това осигурява
лесен достъп до информация, но може да бъде много опасно, ако човек попадне в заблуда
относно полезността на даден режим или не съобрази актуалното си здравословно
състояние спрямо предписаните изисквания и указания. Например: хора, които са с
установена инсулинова резистентност или диабет, не следва да се подлагат на режим на
хранене, насърчаващ голям прием на въглехидратни храни. Такива режими изцяло или в
определени периоди от процеса са веганството, вегетарианството, разделното хранене и
деветдесет-дневната диета. Хора, които имат здравословни проблеми с бъбреците,
отделителната система и опорно-двигателната система, трябва да избягват бедните на
въглехидрати високо-протеинови и високо-мазнинни диети, каквито са кетонната диета
и диетата на Дюкан.
За да се избегне риска от взимане на некомпетентни решения, хората следва да се
доверяват на доказани експерти в областта, а културата на хранене трябва да бъде
развита още в ученическите години. И ще си позволя да дам една сравнително лесна
прогноза – в близкото бъдеще темата за здравословното хранене ще бъде засегната в
училищата и обособена като отделен предмет, което предполага потенциално нарастване
в търсенето на специалисти за преподавателския състав.
Режим за хранене „Зоната“ и пряката му връзка с подобряване на
здравословното състояние
Преди да погледнем детайлно в същността на Зоната, представям себе си като един
своеобразен практически експеримент. По точно – като суобект, подложил се на този
режим за хранене, и то съвсем успешно, с постигнати отлични резултати и подробно
проучване на информацията.
„Изобретателят“ на Зоната, защото лично аз я определям като едно гениално
изобретение със значим принос към световното здраве и дълголетие, е биохимикът д-р
Бари Сиърс. Той е признат като един от водещите световни медицински изследователи в
областта на диетичния контрол, хормоналните реакции и възпалителните процеси в
човешкия организъм, предизвикани от храната. Като бивш изследовател в Бостънския
университет по медицина и Масачузетския технологичен институт, д-р Сиърс е посветил
последните 30 години в изучаването на липидите и тяхното въздействие върху
възпалението. Той е публикувал повече от 30 научни статии, и притежава 13 патента в
САЩ в областта на интравенозната доставка на лекарства и хормоналната регулация за
лечение на сърдечно-съдови заболявания, както и повечето от най-важните патенти в
света за венозно приемане на антиракови лекарства. Написал е 12 книги, включително и
39

(Marshall, A., M. P. Marshall. The Economics of Industry, London, 1879)

40

(Василев, Стефанова, Ангелова, Ефективни комуникации в публичния мениджмънт, Пропелер, С., 2017,
стр. 106)
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„Зоната“, обявена като бестселър на Ню Йорк Таймс. Книгите му са преведени на 22
различни езика, като само в САЩ са продадени повече от 5 милиона копия.
Интересът на Бари Сиърс е силно предизвикан през 1982 г., когато се присъжда
Нобелова награда за физиология и медицина на Суне Бергстром, Бенгт Самуелсон и
Джон Вейн, които откриват как функционират група хормони, познати като
„айказаноиди“. Тези изключително мощни айказаноиди контролират най-различни
системи в човешкото тяло, включително и сърдечно-съдовата система, имунната система
и системата на тялото за складиране на мазнини. В началото на осемдесетте години Бари
Сиърс разработва теория за хранителния контрол върху айказаноидите, което е основата
на Зоната. Целта на Зоната е да вкара тялото в определена „зона“, където изгарянето на
мазнини и прочистването на артериите става чрез манипулирането на айказанодите
посредством приеманата храна. Бари Сиърс препоръчва да се мисли за храната като
хормонално, а не калорично средство. Това означава, че едно просто ограничаване на
калориите не е достатъчно, за да предизвика загуба на тегло и добро здраве. Чрез
храненето в Зоната, човек успява да регулира хормоните в тялото, и по-специално – като
намалява въглехидратите, тъй като те са основната причина за освобождаването на
хормона инсулин в човешкото тяло.
В своята същност Зоната не е високо-протеинова, нито е високо-въглехидратна
диета. Зоната не е и диета за отслабване, въпреки че загубата на мазнини е първото нещо,
което се случва, и това е главната причина много хора с наднормено тегло да се обръщат
към този режим на хранене. Зоната е балансираща хормоните диета41.
Името на Зоната идва от това, че в действителност съществува „зона“, в която
хормоните са в идеалния баланс – нито твърде високи нива, нито твърде ниски. По този
начин имаме и силата да контролираме и намалим клетъчното възпаление, което е
главната причина за хроничните болести, за натрупването на излишни килограми и за
намаляването на физическата ни активност.
А как се постига този хормонален баланс? Чрез консумацията на правилните
пропорции въглехидрати (40%), протеини (30%) и мазнини (30%) на всяко хранене. Тези
три компонента имат уникални хормонални въздействия. Въглехидратите стимулират
хормона инсулин, протеините влияят на хормона глюкагон, а мазнините засягат найважната група супер-хормони - айкaзаноидите. Тялото се нуждае от точното
съотношение на тези хранителни вещества, за да постави високия инсулин под контрол,
което драстично намалява риска от напълняване и от появата на здравословни проблеми.
Инсулинът и глюкагонът са порталът към Зоната, а айказаноидите са самата Зона. За да
бъдат контролирани айказаноидите, трябва постоянно да се контролира инсулина чрез
храната. Казано накратко – Зоната е метаболитно състояние, в което тялото работи с
максимална ефективност42.
За да е ефикасен този балансиран режим, се изисква човек да се храни поне 5 пъти
на ден през определен интервал от време. Ясно е, че при стандартна служебна
натовареност поне 2 от тези хранения следва да се извършват на или близо до работното
място в определените за това почивки. Когато работодателят пригоди подходящи
условия за хранене в помещения на организацията, това значително улеснява спазването
на хранителен режим и осигурява здравословни условия, независимо какъв би бил
изборът на отделния служител.
Заключение

41
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(Sears, B. The Zone Diet, 1995)
(<https://www.vzonata.com/>, 24.11.2019).
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Историята е доказала, че крайностите в политическите, религиозните и
икономическите възгледи са били пагубни за цели нации, процеси и дори за световния
прогрес. Макар и на по-конкретно и на пръв поглед по-незначително ниво, крайностите
в храненето могат да бъдат включени към тези исторически предупреждения. Затова
трябва да се търси баланс.
Кой ще бъде вашият режим на хранене, какво ще определи съвременният мениджър
като изискване за персонала, какви са целите на търсената промяна – във връзка с всичко
това е важно да се вземе компетентно и информирано решение. Не е трудно да се
прогнозира, че в бъдеще ще има такива специалисти и експерти в организациите, които
ще подпомагат или пряко ще вземат решения в посока осигуряване на добри и
здравословни условия на труд.
Здравословните условия на труд са пряко свързани и с контрола върху природните
ресурси, които имат своята степен на изразходване и изчерпване. Самите те са
своеобразен ресурс за постигане на поставените цели, като чрез тях се поддържа
качеството на най-ценния ресурс в организацията – човешкия. Както добрият мениджър
осигурява на своите служители техника и оборудване, за да вършат ефективно своите
задължения и да достигнат очакваните резултати, така и здравословните условия на труд,
почивка и хранене са предпоставка за търсената ефективност.
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ВЛИЯНИЕ НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ВЪРХУ НАГЛАСИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
Проф. д.пс.н. Снежана Евлогиева Илиева,
СУ „Св. Климент Охридски“
Д-р Мария Милкова Минкова,
СУ „Св. Климент Охридски“
THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON
EMPLOYEES’ ATTITUDES
Prof. Snezhana Evlogieva Ilieva, Dsci,
Sofia Univeristy “St Kliment Ohridski”
Maria Milkova Minkova, PhD,
Sofia Univeristy “St Kliment Ohridski”
Резюме: Целта на изследването е да се установи влиянието на корпоративната социална
отговорност върху ангажираността на служителите. Изследвани са 980 служители от държавни,
частни и неправителствени организации. Въз основа на направения теоретико-емпиричен анализ
на корпоративната социална отговорност и ангажираността е създаден и проверен емпиричен
модел, който проучва влиянието на корпоративната социална отговорност върху нагласите на
личността в труда. Установява се влиянието на възрастта и стажа за изграждането на корпоративна
социална отговорност и ангажираност на служителите. Изведени са статистически значими
различия, като респондентите с по-голям трудов опит възприемат повече ползите от
корпоративната социална отговорност и развиват по-голяма ангажираност към работата в
организацията. Получените резултати дават практически насоки на специалисти по УЧР,
организационни консултанти, мениджъри на различни нива в йерархията относно прилагането на
практики за корпоративна социална отговорност и за повишаване на ангажираността на
служителите.
Ключови думи: корпоративна социална отговорност (КСО), ангажираност на служители,
нагласи на служителите, управление на човешките ресурси (УЧР)
Abstract: The purpose of this research is to establish to effect of corporate social responsibility on
employees’ engagement. 980 employees of state, private and non-governmental organizations have taken
part in it. On the basis of the conducted theoretical and empirical analysis of the corporate social
responsibility and engagement, an empirical model has been created and checked which studies the effect
of corporate social responsibility on personal attitudes at work. The research establishes the importance of
age and work experience for building corporate social responsibility and employees’ engagement. It points
out statistically important differences, as respondents with more work experience better acknowledge the
benefits of corporate social responsibility and develop greater engagement to the work in the organization.
The findings offer practical guidelines to HRM experts, organizational consultants, managers at different
levels of hierarchy regarding the application of corporate social responsibility practices and improving
employees’ engagement.
Keywords: corporate social responsibility (CSR), employees’ engagement, employees’ attitudes,
human resource management (HRM)

Човек прекарва най-голяма част от живота си в организациите, като се труди.
Именно в тях той се включва в мрежа от социални отношения, които са от изключителна
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важност за всяко човешко същество. Това и предполага голяма част от „обема” на
психичното му благополучие да е свързано с присъствието и дейността в организациите
(Стоянов, 2008).
Ангажираността като концепция е по-тясна от мотивацията и визира по-устойчиви
във времето психични състояния, отнесени към конкретен обект. По определението на
Уайт, този термин отразява три области от чувства и съответни поведения, свързани с
организацията, за която индивидът работи:
1)
Вяра в организацията и приемането й като такава заедно с нейните цели и
ценности;
2)
Готовност в името на организацията да се упражни усилие, по-голямо от
това, за което индивидът е нает формално. Това може да означава използване на част от
свободното време за служебна работа, отлагане на отпуск или други жертви на личния
интерес в името на организацията без очакване на непосредствено облагодетелстване от
това;
3)
Желание за запазване на принадлежността към организацията. Тук може
да се говори за два типа ангажираност: пасивна (готовност на индивида да остане) и
активна (желание на индивида да постига) (Leiter, Bakker, 2010).
В икономиката на 21 век психологическата свързаност на работещите с тяхната
работа е от критично значение. Това, което дава предимство на компаниите и
организациите и повишава тяхната конкурентноспособност, е наличието на енергични и
отдадени на работата си служители, които работят с пълния си капацитет (Leiter, Bakker,
2010). Подобна перспектива върху силните страни на човека, положителните психични
качества и оптималното функциониране в организационен контекст е в съзвучие с
развитието на позитивната психология (Seligman, Csikszentmihalyi, 2000). Терминът
„ангажираност в работата“ (work engagement) е позитивно дефинирано специфично
понятие, което отразява връзката на служителя с неговата работа. Понятието
„ангажираност в работата“ е използван за първи път от Каан (Kahn, 1990), според когото
то отразява включване на Аз-а в трудовата роля, или влагане на личната физическа,
когнитивна, емоционална и умствена енергия в изпълнението на трудовата роля
(Найденова, Тодорова, Караманова, 2013). Предполага се, че ангажираността има
позитивни ефекти както на индивидуално ниво (личен растеж и развитие), така и на
организационно ниво (качество на трудовото представяне). В съвременната
психологическа литература ангажираността в работата се разглежда във връзка с бърнаут
– като позитивна антитеза на бърнаут (Maslach, Schaufeli, Leiter, 2001) или като отделен
и независим конструкт, негативно свързан с бърнаут (Schaufeli, Salanova, Gonzales-Roma,
& Bakker, 2002).
Включеността също така е „степента, в която личността се идентифицира със
своята работа, активно участва в нея и разглежда изпълнението си като значимо за своята
самооценка и поради това, тя е сложен концепт, основан върху когницията, действието
и емоцията“. Високата степен на включеност означава от когнитивна гледна точка, че
работата е основен локус на личностна идентичност, а от афективна – обект на
емоционално влагане. Все по-изразена е тенденцията да се отдава предпочитание към
когнитивния компонент, като включеността се определя като убеждение или когнитивно
състояние на психологическа идентификация с работата (Илиева, 1998).
Истинската мотивация за успех в живота и удовлетворение от професионалната
реализация могат да се постигнат единствено тогава, когато хората виждат смисъл в
онова, което правят. Днес управлението на професионалната кариера на личността и
развитието на човешкия потенциал преживяват истинска революция (Карабельова,
2004).
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Утрехтската скала за ангажираност в работата (UWES)
Въпреки многообразието от подходи и инструменти за измерване (Таир, 2017), сред
често избираните е скалата, предложена от изследователите в университета на Утрех
(The Utrecht Work Engagement Scale – UWES; Schaufeli, Bakker, 2003). Според тях
ангажираността може да се измери чрез три компонента: енергичност, отдаденост и
погълнатост. Енергичността се характеризира с психична устойчивост в работата, с
желание да се влага време и усилия, докато посветеността се характеризира с усещане за
значимост, ентусиазъм и гордост от това, което се извършва. Третата дименсия на
ангажираността е погълнатост и се характеризира с пълна концентрация в работните
задачи (Schaufeli et al., 2008).Следователно, ангажираните служители имат високи нива
на енергия и ентусиазъм, те са отдадени, поради което си поставят предизвикателни цели
и поемат личен ангажимент за тяхната реализация.
От теоретична гледна точка, изследванията показват, че има връзка между
ангажираността на служителите и основанията за корпоративната социална отговорност
от теорията на социалната обмяна (Slack et al., 2014). В концепцията за ангажираност на
служителите, организационното гражданско поведение е резултат от социалната обмяна,
тъй като служителите се чувстват задължени към тяхната организация (пак там).
Не всеки служител обаче реагира на корпоративната социална отговорност по
същия начин, тъй като степента на ангажираност с КСО се различава сред служителите
(Slack et al., 2014). Родриго и Аренас (2007) дефинират различни видове класификации,
основани на теорията на социалната обмяна, които обясняват отличителните ценности
на служителите по отношение на корпоративната социална отговорност.
Родриго и Аренас (2007) класифицират служителите като ангажирани, безразлични и
несъгласни. Ангажираните служители са чувствителни към социалната справедливост и
са ангажирани с организационната корпоративна социална отговорност (Rodrigo, Arenas,
2007). Безразличните служители са прагматични и ориентирани към работата. Те
разбират значението и важността на корпоративната социална отговорност, но те не се
включват лично. Служителите, които са несъгласни, смятат, че имат само финансови
отношения с организацията без по-широка социална роля (пак там).
Прегледът на литературата разкрива, че теорията за социална идентичност дава
обяснение за връзката между корпоративните социални дейности и нагласите на
работещите. Теорията предлага хората да описват нещата в социален контекст и да
класифицират себе си и другите в различни социални категории (Ashforth, Mael, 1989,
Dutton et al., 1994, Tajfel, Turner, 1985). Служителите имат репертоар на членство в
различни социални категории, състоящи се от националност, политическо поведение,
спортен екип или подобни групи (Hogg et al., 1995). Социалната идентичност включва
всички аспекти на самоизображението на индивида, които произлизат от категориите,
към които той възприема себе си. Следователно всяко членство в различни социални
категории е социална идентичност, която описва и предписва свои качества като член на
тази група - т.е. какво трябва да мислиш и чувстваш и как трябва да се държиш (Hogg et
al., 1995).
Теоретико-методологическа обосновка на изследването
В настоящата разработка се поставя въпросът дали наистина корпоративната
социална отговорност (КСО) е тази независима променлива, която детерминира
ангажираността на хората и може да служи както за описание, така и за обяснение на
поведението, или тя е само атрактивен конструкт, който се използва при липса на други
аргументи.
Ориентацията е към това да се установи каква е функционалността на
корпоративната социална отговорност, дали тя наистина допринася за едни или други
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прояви и параметри на ангажираността и може ли да предскаже реакциите на
служителите.

Фигура 1. Концептуален модел на взаимовръзки между изследваните
феномени
Фигура 1 представя нагледно моделът за взаимовръзка между изследваните
феномени. Предложеният от нас концептуален модел отразява предпоставката, че между
корпоративната социална отговорност и ангажираността на служителите, има динамична
взаимовръзка. Обзорът на психологическата литература имплицитно насочва към това
предположение, но липсата на емпирични резултати по тази тема, ни дава основание да
задълбочим изследванията и да надградим разбирането по темата.
Издигнатата хипотеза е дали „Съществува положително влияние на
корпоративната социална отговорност върху ангажираността на служителите“. За целите
на статията са приложени 2 въпросника, съдържащи общо 34 твърдения:
Въпросник за корпоративната социална отговорност (КСО) – въпросникът е
адаптиран за целите на дисертационния труд. Създаден е от D. Turker (Turker, 2009) и
съдържа 17 твърдения. Твърденията се оценяват с 5-степенна Ликертова скала.
Въпросникът за корпоративната социална отговорност е с много добра вътрешна
съгласуваност на твърденията – Алфа на Кронбах α=0,909, което дава основание той да
бъде използван и интерпретиран.
Въпросник за ангажираността на служителите - Utrecht Work Engagement
Scale (UWES), създаден от W. Schaufeli и A. Bakker (Schaufeli, Bakker, 2003).
Въпросникът съдържа 17 твърдения и се декомпозира в три подскали: „Енергичност“,
„Отдаденост“, „Погълнатост“. Твърденията се оценяват с 5-степенна Ликертова скала.
Въпросникът за ангажираността на служителите показва много добра надеждност –
Алфа на Кронбах α=0,888, което дава основание той да бъде използван и интерпретиран.
Емпиричните данни са събрани като са изследвани 980 лица. Данните от
изследването са обработвани със софтуерните програми IBM SPSS Statistics 19, MS
Office Excel 2016 и MS Office Word 2016.
Анализ на влиянието на корпоративната социална отговорност върху
ангажираността на служителите
За да се установи влиянието на корпоративната социална отговорност върху
ангажираността, беше използван регресионен анализ, извършен по метода на стъпковата
регресия. Регресионният коефициент дава възможност да се определи относителния
принос на всяка характеристика.
Ангажираността в работата (трите й фактора: енергичност, отдаденост, погълнатост)
се предсказва от социалните, екологичните и от икономическите ползи на
корпоративната социална отговорност (КСО). Тя (КСО) социални ползи във висока
степен допринася за енергичността в работата β=0,480, p<0,001, като обяснява 36,5% от
вариацията. (Таблица 1) КСО екологични ползи и енергичност в работата β=0,298,
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p<0,001, обяснява 12,3% от вариацията. КСО икономически ползи и енергичност в
работата β=0,456, p<0,001, обяснява 20,5% от вариацията. КСО социални ползи във
висока степен допринася за отдадеността в работата β=0,457, p<0,001, като обяснява
41,0% от вариацията. КСО екологични ползи и отдаденост в работата β=0,272, p<0,001,
обяснява 12,8% от вариацията. КСО икономически ползи и отдаденост в работата
β=0,432, p<0,001, обяснява 22,9% от вариацията. КСО социални ползи във висока степен
допринася за погълнатостта в работата β=0,432, p<0,001, като обяснява 27,6% от
вариацията. КСО екологични ползи и погълнатост в работата β=0,251, p<0,001, обяснява
8,1% от вариацията. КСО икономически ползи и погълнатост в работата β=0,391,
p<0,001, обяснява 14,1% от вариацията.
Таблица 1. Резултати от регресионния анализ за влиянието на корпоративната
социална отговорност върху ангажираността на служителите

Енергичност

Социални ползи

∆R2

Екологични
ползи

∆R2

Икономически ползи

∆R2

β=0,480***

0,365

β=0,298***

0,123

β=0,456***

0,205

p<0,001
Отдаденост

β=0,457***

p<0,001
0,410

p<0,001
Погълнатост

β=0,432***
p<0,001

β=0,272***

p<0,001
0,128

p<0,001
0,276

β=0,251***
p<0,001

β=0,432***

0,229

p<0,001
0,081

β=0,391***

0,141

p<0,001

Регрeсията е значима при ниво на значимост: ***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05
Доминирането в корпоративната социална отговорност на ползи, свързани със
социалните, екологичните и икономическите, създава предпоставки за формиране на
ангажираност в работата. Колкото повече се създават предизвикателства в работата и се
стимулира инициативността и предприемчивостта, толкова повече служителите
възприемат работата си като основен източник на идентификация.
Получените резултати дават възможност да се направят обобщения, които са както
теоретично насочени, така и приложими при управление и промяна на корпоративната
социална отговорност. Факторите на ангажираност са повлияни по различен начин от
типовете корпоративна социална отговорност, което дава възможност да се предвиди
при наличието на какви доминиращи ценности в организацията би се стимулирало
положителното отношение към работата и съответно би се повишило изпълнението.
Фактът, че корпоративната социална отговорност провокира повече
идентификация с работата, отколкото с организацията, частично може да се обясни с т.
нар. „синдром на недоверие в еко-системата“ (Triandis et al., 1975). Той възниква при
трудни икономически ситуации и се проявява чрез взаимосвързани помежду си
симптоми, като недоверие и враждебност преди всичко към институциите, но и в
подозрителност към имащите власт фигури и към другите. Това създава отчужденост от
организациите, които не се възприемат като обект на идентификация и не създават
чувство за гордост и емоционална принадлежност към тях. В такива ситуации се засилва
идентификацията със самата работа и собствената кариера, в които личността може да
влага повече усилия и да окаже контрол. Организацията обаче е този фон, на който се
развива кариерата и се постигат успехи в работата и именно поради това ясните критерии
за изпълнение на работата и постигането на целите и резултатите засилват
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ангажираността в работата.
Що се отнася до ангажираността в работата, тя се повишава само ако в
организацията съществуват ясни цели и задачи, има установени критерии и стандарти за
изпълнение и възнаграждението съответства на положените усилия.
Именно поради това наличието в корпоративната социална отговорност на
ценности, свързани с ползите от нея би повишило идентификацията с работата и
влагането на усилия за изпълнението ѝ. Ангажираността в работата не би се подобрила
при доминиране на други организационни ценности, тъй като тази нагласа по принцип
силно се детерминира от индивидуалните ценности, свързани с труда (Илиева, 1998).
Корпоративната социална отговорност е решаваща предпоставка, ако целта на
управлението е да създаде лоялни членове на организацията, за които е ценно оставането
в организацията и които не търсят алтернативи за друга работа. По този начин
преобладаването на социални, екологични и икономически ползи не само създава
разнообразие, гъвкавост и конкурентно предимство на организацията, но и осигурява
стабилност на членството в нея и намалява текучеството.
Възприемането на работата като интересна, разнообразна, даваща възможност да
се използват уменията е възможно само в корпоративна социална отговорност, която е
ориентирана навън-към средата, и в която се постигат ползите и се въвеждат нови
продукти, услуги и начини на работа.
Създаването на положителни нагласи към труда и организацията е решаваща
предпоставка за по-доброто индивидуално изпълнение и за корпоративната социална
отговорност.
Хипотезата: Съществува положително влияние на корпоративната социална
отговорност върху ангажираността на служителите, се потвърждава напълно.
Въз основа на направения теоретико-емпиричен анализ на корпоративната
социална отговорност и ангажираността е създаден емпиричен модел, който проучва
влиянието на корпоративната социална отговорност върху нагласите на личността в
труда. Получените резултати дават практически насоки на специалисти по УЧР,
организационни консултанти, мениджъри на различни нива в йерархията относно
прилагането на практики за корпоративна социална отговорност и за повишаване на
ангажираността на служителите.
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МОДЕРИРАЩА РОЛЯ НА ПОЛА ВЪВ ВРЪЗКАТА МЕЖДУ
ПРИСЪЩАТА ИНОВАТИВНОСТ И ИНОВАЦИОННОТО
ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Гл. aс. д-р Татяна Йорданова, Департамент Психология, ИИНЧ, БАН
MODERATING ROLE OF GENDER IN THE RELATIONSHIP
BETWEEN THE INHERENT INNOVATIVENESS AND THE
INNOVATIVE BEHAVIOR OF THE CONSUMER
Assist. Prof. Tatyana Yordanova, PhD, Psychology Department, IPHS, BAS
Резюме: Настоящата статия представя резултати от изследване на ролята на пола като
модерираща променлива във връзката между присъщата иновативност и иновационното поведение
в сферата на потреблението. Използвана е извадка от 1106 респонденти на възраст между 22 и 65
години, от които 55% жени и 45% мъже. Проведеният модераторен анализ разкри статистически
значимо влияние от страна на пола върху споменатата причинно-следствена връзка. Очертава се
тенденцията с нарастването на иновативността при жените да расте и вероятността от по-ранно
приемане на иновационния продукт, докато при мъжете тази зависимост е обратнопропорционална.
По отношение на отделните измерения на иновативността (потребителско търсене на новост и
независимо вземане на решение) полът демонстрира модериращ ефект единствено при влиянието
на дименсията търсене на новост върху иновационното поведение, създавайки благоприятни
условия за взаимодействие между променливите, но само при жените потребители. Резултатите от
изследването са полезни и приложими в областта на маркетинга за сегментиране на потребителите
и изграждане на ефективни комуникационни стратегии при въвеждане на иновационен продукт на
пазара.
Ключови думи: присъща иновативност, иновационно потребителско поведение, пол,
модерираща променлива
Abstract: The present article shows results of a study of the gender’s role as a moderating variable
in the connection between the inherent innovativeness and the innovative behavior in the field of
consumption. A sample of 1106 respondents at the age between 22 and 65 years has been used, with 51%
female and 49% male respondents. The performed moderating analysis has revealed а statistically
significant influence of gender on the mentioned cause-effect relationship. There is a tendency with
increasing the innovativeness of women to grow and the likelihood of earlier adoption of the innovative
product, while in men this dependence is inversely proportional. With regard to the various dimensions of
innovativeness (consumer searching for novelty and independent decision making) the gender demonstrates
moderating effect only with influence of the search for novelty parameter on the innovative behavior,
creating favourable conditions for interaction between the variables, but only with the female consumers.
The results of the study are useful and applicable in the area of the marketing for segmentation of consumers
and building efficient communication strategies when launching an innovative product on the market.
Keywords: inherent innovativeness, innovative consumer behavior, gender, moderating variable

Въведение
През последните десетилетия иновационното потребителско поведение е обект на
засилен научноизследователски интерес поради ключовата си роля за пазарния успех на
иновационните продукти и услуги. В основата на феномена стои личностната черта
иновативност (Midgley & Dowling, 1978; Rogers, 2003), която обяснява желанието на
потребителя да търси и приема иновационни маркетингови стимули. На емпирично ниво
е доказано, че с нарастване на иновативността расте и готовността на личността да се
ангажира в иновационна поведенческа активност (Lee, 2016; Im et al., 2007; Rogers, 2003
и др.). Невинаги обаче силно изразената иновативност рефлектира в по-ранно приемане
на пазарната иновация. Това от своя страна насочва изследователския интерес към
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откриване на онези фактори (личностни, демографски, социални), които променят
предиктивната способност на иновативността по отношение на иновационното
поведение на потребителя. Проучвания от последните години извеждат демографския
фактор „пол“ като една от променливите, модерираща връзката между споменатите
конструкти (Lee, 2016). Настоящият текст се фокусира именно върху причинноследствената връзка между присъщата иновативност и иновационното поведение, както
и върху ролята на пола като неин модератор в контекста на българския потребител.
Присъща потребителска иновативност
Съществуват множество дефиниции на конструкта „присъща потребителска
иновативност“. Най-общо се определя като личностна черта, присъща в различна степен
на всеки индивид (Midgley & Dowling, 1978), която отразява готовността за промяна
(Hurt et al., 1977) и желанието да се търси новото и различното в сферата на
потреблението (Manning et al., 1995; Hirschman, 1980). В литературата се обозначава и с
термини като „глобална иновативност“ (Goldsmith & Hofacker, 1991), „иновативна
предразположеност“ (Midgley & Dowling, 1978) или „диспозиционна иновативност“
(Steenkamp & Gielens, 2003). Разбиран като общата склонност на личността да бъде
отворена към иновациите на пазарното поле, конструктът отива отвъд продуктовите
категории, т.е. може да бъде приложен към различни ситуации.
Една от гледните точки към същността на присъщата потребителска иновативност
е асоциирането ѝ с понятията „възприемчивост към новата идея“ и „независимост от
споделения (комуникирания) опит на другите“. Разглежда се като степента, до която
индивидът е рецептивен към иновацията и независим в решението си да я приеме от
споделения чрез хоризонталната комуникация опит (Midgley & Dowling, 1978). С други
думи, включването в иновационно поведение е обусловено от иновативността на
потребителя или от способността му адекватно да оцени потенциала на иновацията, без
да разчита на опита на социалното си обкръжение.
Присъщата иновативност се дефинира и като отвореност към информационната
преработка, или „когнитивен стил на личността“ (Leavitt & Walton, 1975), определящ
реакциите ѝ към иновационните продукти и свързаните с тях преживявания и
комуникация (Joseph & Vyas, 1984). Приема се, че с нарастването на иновативността на
потребителя расте и неговата способност да „види“ ползите от иновацията, както и
възможните ѝ приложения преди останалите в социалната система (Leavitt & Walton,
1975).
В литературата не липсват и определения, които поставят в основата на конструкта
промяната на потребителските модели. Представят го като личностна предиспозиция,
насочена към закупуване на нови продукти и марки скоро след появата им на пазара
(Steenkamp et al., 1999), или като склонност на индивида по-често и по-ранно да приема
новите маркетингови стимули в сравнение с другите от социалния му кръг (Goldsmith &
Hofacker, 1991; Hirschman, 1980).
Присъщата потребителска иновативност е конструкт с многомерна структура.
Венкатраман и Прайс разграничават когнитивен и сензорен компонент, изхождайки от
общата склонност на индивида към преживявания, възбуждащи сетивата и стимулиращи
ума (Vencatraman & Price, 1990). Авторите приемат, че част от потребителите търсят
приоритетно когнитивна стимулация, други отдават предпочитания на сензорната
такава, а трети се стремят и към двете – нови ментални активности и сензорни
преживявания. Манинг и колеги също споделят двуизмерната перспектива за
иновативността, разглеждайки понятието като включващо следните дименсии: 1)
потребителско търсене на новост, изразяващо се в готовността и желанието на
потребителя да търси информация за нови продукти и услуги; 2) независимо вземане на
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решение, дефинирано като степента, до която решението на индивида да
приеме/отхвърли иновацията е освободено от влиянието на социалната среда (Manning
et al., 1995).
Личностната черта иновативност стои в основата на иновационното потребителско
поведение (Midgley & Dowling, 1978). Тя определя желанието на индивида за промяна и
ръководи решението му да приеме или отхвърли иновационния продукт. Редица
изследвания потвърждават тази връзка (Zhang et al., 2014; Im et al., 2007; Lassar et al.,
2005; Im et al., 2003; Limayem et al., 2000; Manning et al., 1995), като очерталата се
тенденция е, че с нарастването на иновативността расте и готовността на потребителя да
се включи в иновационна поведенческа активност (Im et al., 2007; Rogers, 2003 и др.).

Иновационно потребителско поведение
Иновационното потребителско поведение, или актуализираната иновативност, се
свързва с процеса на приемане/използване на иновационен продукт или услуга (Im et al.,
2007; Medina & Michaels, 1991). Дефинира се като степента, до която едно лице
относително по-рано приема иновацията в сравнение с останалите членове на социалната
система (Rogers & Shoemaker, 1971). Този вид поведенческа активност е реакция на
индивида към новото и непознатото в сферата на потреблението. От една страна, тя
предполага отказ от рутината, установените традиции и ригидния начин на мислене, от
друга, включва нови за потребителя активности, които надхвърлят границите на
съществуващите поведенчески модели и умения (Nelson & Winter, 1982).
Актуализираната иновативност изисква личности, способни да се справят в условията на
несигурност, отворени към новото, интуитивни и адаптивни към промените в пазарната
средата.
Иновационното поведение представлява поредица от когнитивни и поведенчески
стъпки, водещи потребителя до приемане или отхвърляне на иновационния
продукт/иновационната услуга (Rogers, 2003; Robertson, 1971). В началото е поставено
знанието за иновацията, което ще създаде предпоставки за формиране на позитивна
нагласа, легитимиране и тестване, за да се стигне до нейното приемане или използване в
ежедневието. Разглеждано по този начин, иновационното поведение е следствие не от
едно-единствено решение на потребителя, а от сложна йерархия от решения, обусловена
от неговите интелектуални способности, готовност за преработка на получената
информация и наличен времеви ресурс (Molt et al., 1981).
Иновационното поведение на потребителя предполага определен набор от
личностни характеристики и подходяща среда, в която този потенциал да бъде разгърнат
и трансформиран в реално поведение. Спенс го разглежда като сложна съвкупност от
предпоставки, процеси и резултати. Авторът поставя акцент върху факторите, създаващи
благоприятни условия за неговото разгръщане, като към тях отнася личностните
характеристики, демографските и ситуационните фактори (Spence, 1994).
Сред демографските фактори, повлияващи иновативността и иновационното
поведение на потребителя, специално внимание се отделя на пола. Приема се, че той
води до значими различия в споменатите конструкти с оглед на различните социални
роли, които жените и мъжете имат в обществото (Fisher & Arnold, 1994). Изследвания,
проведени през последните няколко години, извеждат пола и като една от модериращите
променливи във връзката между личностната черта иновативност и иновационното
поведение на потребителя (напр. Lee, 2016; Jeims, 2016). В България липсват проучвания
в тази посока, което провокира и настоящото изследване.
Изследване
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Целта на изследването е да проучи модериращата роля на пола в причинноследствената връзката между присъщата иновативност и иновационното поведение на
потребителя в български контекст.
Извадка
Изследването е проведено в извадка от 1106 респонденти на възраст между 22 и 65
години, подбрани на случаен принцип. Преобладават лицата до 24 години, с доход между
501 и 1000 лв., без деца в семейството. Наблюдава се относителен баланс по отношение
на демографските фактори „пол“ (55,1% жени и 44,9% мъже) и „образование“ (54,2% са
с висше образование, 45,8% – със средно). Подробният профил на извадката е представен
на следващата таблица (табл. 1).
Таблица 1. Демографски профил на изследваните лица (1106)
Показател
Пол
Възраст

Образование
Месечен доход

Наличие или отсъствие на
дете/деца в семейството

Честота

Процент (%)

Мъж
Жена
До 24 години
От 25 до 35 години
От 36 до 45 години
От 46 до 62 години
Средно
Висше
Без собствен доход
До 500 лв.
От 501 до 1000 лв.
От 1001 до 1500 лв.
От 1501 до 2000 лв.
Над 2001 лв.

497
609
401
283
218
204
507
599
175
177
246
137
201
170

44,9
55,1
36,3
25,6
19,7
18,4
45,8
54,2
15,8
16
22,2
12,4
18,2
15,4

Без деца
С деца

792
314

71,6
28,4

Изследователски инструментариум
Използваният за целите на изследването инструментариум включва две методики:
1.Скала за присъща потребителска иновативност (Manning et al., 1995)
Инструментът е предложен от Манинг и колеги и измерва две дименсии на
присъщата иновативност: 1) потребителско търсене на новост, разглеждано като
готовност и желание на потребителя да търси информация за нови продукти и услуги,
измерено чрез осем айтема; 2) независимо вземане на решение, или степента, до която
потребителят взема решение за иновацията, без да се влияе от комуникирания опит на
другите (опита, споделен в социалното обкръжение), включващо шест айтема.
За отговорите на участниците е използва 5-степенна скала от Ликертов тип,
варираща от 1 („не съм съгласен“) до 5 („съгласен съм“).
Проверката на надеждността на инструмента в български контекст показа, че той
има добри психометрични качества. Коефициентът на вътрешна консистентност
(Cronbach‘s alpha) за цялата скала и отделните ѝ подскали варира в диапазона от α = 0,76
до α = 0,87.
2.Скала, измерваща иновационното поведение (Chao, 2010)
Скалата е създадена от Чао през 2010 г. и включва шест твърдения, съответстващи
на етапите на приемане на иновацията: липса на информация за продукта,
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информираност (знание за продукта), интерес, оценка и решение за
приемане/отхвърляне, опит и закупуване на продукта. Изследваните лица отбелязват
само едно от посочените твърдения, което в най-голяма степен е валидно за тях.
Иновационно поведение е налице, когато респондентът е посочил айтема, съответстващ
на етапа на закупуване на продукта. Скалата е приложена към конкретен иновационен
продукт – смартфон Samsung Galaxy S8.
Резултати и дискусия
За реализиране на поставената изследователска цел на първо място е проверена
предиктивната способност на присъщата потребителска иновативност и нейните
измерения по отношение на иновационното поведение. Приложена е серия от линейни
регресионни анализи, резултатите от които са представени в следващата таблица (табл.
2).
Таблица 2. Регресионен анализ на присъщата иновативност, нейните измерения и
иновационното поведение
Зависима променлива
Иновационно поведение

Иновационно поведение

Независима променлива

Beta

Р

R квадрат
(R²)

Присъща иновативност

0.303

0.000

0.073

Потребителско търсене на новост

0.292

0.000

Независимо вземане на решение

0.087

0.000

0.076

Напълно очаквано, присъщата иновативност (цяла скала) демонстрира
статистически значим ефект върху иновационното поведение на потребителя и обяснява
7.3% от неговите вариации (R² = 0.073; p = 0.000). Индивидите със силно изразена
иновативност притежават авантюристичен дух и са отворени към новите стимули и
преживявания на пазарното поле. Те са когнитивно активни и в крак с актуалните
тенденции в продуктовите категории, към които проявяват интерес. От своя страна това
рефлектира във високо познавателно ниво и техническа компетентност, позволяващи на
същите тези потребители да „видят“ предимствата на иновацията пред останалите
стокови алтернативи на пазара. Осъзнаването на способността на иновационния продукт
да задоволи конкретната им потребност, както и липсата на сериозни затруднения при
взаимодействието с него ще доведат до формиране на позитивна нагласа, а оттам и до
желание за употреба, т.е. до включване в иновационно поведение.
Двете измерения на присъщата иновативност също се явяват статистически
значими предиктори на иновационното поведение, като обясняват 7.6% от неговите
вариации (R² = 0.076; p = 0,000). По-висок е β-коефициентът, отчетен при дименсията
потребителско търсене на новост (β = 0.292), в сравнение с този при измерението
независимо вземане на решение (β = 0.087) – отново очакван резултат. Формирането на
дейностна готовност и включването в иновационно поведение предполага разширяване
на когнитивната рамка на потребителя по съответния проблем, така че иновацията да
бъде припозната като подходящо средство за задоволяване на осъзната лична
потребност. Достигането до такова познание за продукта изисква наличието на
информационна активност у потребителя, разглеждана като отличителна характеристика
на индивидите със силно изразена иновативност (иноваторите). С други думи, проявата
на иновационна поведенческа активност предполага индивидът да е приел идеята за
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иновацията, т.е. да е налице разбиране за нейния потенциал и полезност, в резултат на
задълбочена преработка на достигналата до него информация за нея.
От друга страна, независимостта на решението, присъщо на иноваторите, е
резултат от доброто познаване на продукта и личния опит с него, както и от способността
на тази категория потребители да поемат потенциалния риск при евентуален неуспех на
иновацията.
За да се провери модериращата роля на пола в доказаната причинно-следствена
връзка между присъщата иновативност и иновационното поведение, е приложен
модераторен анализ чрез използване на макроса за SPSS - PROCESS 3. Статистическият
модел на модерация, в който присъщата иновативност е независимата променлива
(предиктор), полът е модераторът, а иновационното поведение е зависимата променлива
(резултат), е представен на следващата фигура (фиг. 1).
Присъща
иновативност (П)

Иновационно
поведение

b = 14.040*

Пол (М)

Забележка: * р < 0.05; ** р < 0.001
b: нестандартизиран коефициент
П: предиктор; М: модератор;
ПХМ: взаимодействие между предиктор и модератор

ПXM

Фигура 1. Статистически модел на модерация
От нея става ясно, че взаимодействието между присъщата иновативност и пола има
статистически значим ефект върху иновационното поведение, т.е. полът се явява
модератор в разглежданата причинно-следствена връзка.
При жените потребители личностната черта иновативност повлиява позитивно
иновационното поведение, докато при мъжете това влияние е негативно. Казано с други
думи, с нарастването на иновативността при жените ще расте и вероятността за
включване в иновационно поведение, а при мъжете тази вероятност ще намалява (фиг.
2).

Иновационно
поведение

0
-2

21

28

37

-4
жени

-6

мъже

-8

-10
-12

Присъща иновативност

Забележка: * р < 0.05; ** р < 0.001
b: нестандартизиран коефициент

Фигура 2. Модерираща роля на пола във връзката между иновативността и
иновационното поведение
Полученият резултат до известна степен е изненадващ, предвид факта, че в
сравнение с жените потребители мъжете са по-склонни да поемат рискове и в по-голяма
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степен проявяват включеност в областта на техниката и технологиите, където попада и
използваният за целите на изследването иновационен продукт. Интересът на тези
потребители в съответната категория продукти води до по-ранното приемане на
иновацията, т.е. очакването е, че с нарастването на иновативността ще расте и
готовността на мъжете да проявят иновационно поведение, вместо да намалява, както е
в конкретния случай. Този резултат би могъл да се интерпретира от гледна точка на
оценката на продукта като неподходящ да задоволи потребността на мъжете
респонденти, както и в контекста на символичното му приемане, т.е. само идеята за него,
без да се стига до физическата му употреба по някаква причина (икономическа, социална
и пр.). Също така е възможно мъжете в извадката да се характеризират с подчертана
сензорна иновативност и в случая да не са възприели продукта като средство,
възбуждащо сетивата им. Възможно е и друго – намеса на различни опосредстващи
фактори, които да са променили естеството на връзката между конструктите (въпрос,
отварящ поле за бъдещи изследвания).
От друга страна, при жените потребители се наблюдава по-висока включеност в
сферата на потреблението в сравнение с мъжете. Те посещават по-често търговската
мрежа, прекарват повече време в разглеждане на продуктовите алтернативи, което не
само повишава възможността да бъдат повлияни от маркетинговите стимули, но и води
до по-голяма информираност и повече опит с новите и иновационните продукти/услуги,
включително и в категорията на технологиите. Ако се добави значимата роля на новите
технологии в личния и професионалния живот на съвременния потребител, може да се
обясни интересът на жените към конкретния иновационен продукт, както и желанието
им да го придобият.
По отношение на измерението на иновативността потребителско търсене на
новост проведената модерация демонстрира статистически значимо влияние върху
иновационното поведение от страна на взаимодействието между споменатата дименсия
на иновативността и пола, т.е. и тук полът се явява модерираща променлива на
разглежданата причинно-следствена връзка. Дискутираният модераторен модел е
представен на следващата фигура (фиг. 3).
Търсене на новост
(П)

Пол (М)

ПXM

b = 4.682*

Иновационно
поведение

Забележка: * р < 0.05; ** р < 0.001
b: нестандартизиран коефициент
П: предиктор; М: модератор;
ПХМ: взаимодействие между предиктор и модератор

Фигура 3. Статистически модел на модерация
Измерението потребителско търсене на новост оказва значим позитивен ефект
върху иновационното поведение на жените, което означава, че по-силно изразената
информационна активност се свързва с по-голяма вероятност от включване в
иновационна поведенческа активност. При мъжете потребители обаче не се наблюдава
значимо влияние на проучваната дименсия на иновативността върху иновационното
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поведение. Наличието или отсъствието на когнитивна активност на пазарното поле при
тези индивиди не води до по-ранно приемане, респективно отхвърляне на иновационния
продукт (вж. фиг. 4). Това е резултат, отразяващ предходния, който би могъл да се
интерпретира в контекста на високото познавателно ниво и провокирания интерес към
иновационния маркетингов стимул при жените потребители, докато при мъжете
подсказва за намесата на други фактори в разглежданата връзка.
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Търсене на новoст
Забележка: * р < 0.05; ** р < 0.001
b: нестандартизиран коефициент

Фигура 4. Модерираща роля на пола във връзката между дименсията
потребителско търсене на новост и иновационното поведение
При второто измерение на иновативността – независимо вземане на решение,
модераторният анализ показва, че полът не повлиява предиктивната способност на тази
дименсия по отношение на иновационното поведение, т.е. полът не се явява модерираща
променлива в разглежданата причинно-следствена връзка (Int = – 0.507; CI [от -1.1094 до
0.0946]). Иновативността оказва директен ефект върху иновационното поведение:
колкото по независимо е решението на потребителя да приеме иновацията, толкова порано ще прояви иновационно поведение. Това е логичен резултат, предвид факта, че
потребителите, които са способни да видят потенциала на иновацията, базирайки се на
собствената си преценка, а не на подкрепата на околните, ще бъдат сред първите, решили
да я приемат, независимо какъв е техният пол.
Заключение
Обобщените резултати от проведеното изследване потвърждават данни от
предишни проучвания, разкриващи предиктивната способност на иновативността и
нейните измерения по отношение на иновационното поведение на потребителя (Bekoglu
et al., 2016; Lassar et al., 2005; Manning et al., 1995). По-силно изразената иновативност
води до по-голяма готовност за ангажиране в иновационна поведенческа активност,
обусловена от когнитивната активност на личността и независимостта в решението ѝ за
покупка на иновацията. Наред с това изследването извежда пола като модерираща
променлива в споменатата причинно-следствената връзка. Очертава се тенденцията с
нарастването на иновативността при жените да расте и вероятността от по-ранно
приемане на иновационния продукт, докато при мъжете тази зависимост е
обратнопропорционална. По отношение на отделните измерения на иновативността
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(потребителско търсене на новост и независимо вземане на решение) полът демонстрира
модериращ ефект единствено при влиянието на дименсията потребителско търсене на
новост върху иновационното поведение, но само при жените потребители.
На базата на така получените резултати можем да заключим, че присъщата
иновативност и полът са характеристики, които могат да се използват от маркетинга за
сегментиране на пазара и добро позициониране на иновационния продукт. Жените с повисоко ниво на иновативност са потребителският сегмент, към който трябва да бъде
таргетирана иновацията при появата ѝ на пазара. Бързото идентифициране на тези
потенциални иноватори от страна на маркетинга е решаващ фактор за успешното
приемане и разпространение на иновационния продукт сред целевите потребители.
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РАЗЛИЧИЯ ВЪВ ВЪЗПРИЕТИЯ СТРЕС, БЪРНАУТ И
СТРАТЕГИИТЕ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА ПРИ СЛУЖИТЕЛИ
ОТ ПОМАГАЩИТЕ ПРОФЕСИИ СПОРЕД ДЕМОГРАФСКИТЕ
ФАКТОРИ
д-р Сюзан Сейфетинова Мехмедова, областен координатор по проект
на Агенция за социално подпомагане
DIFFERENTIAL INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON
PERCEIVED STRESS, BURNOUT AND COPING STRATEGIES
AMONG THE HELPING PROFESSIONS
Syuzan Seyfetinova Mehmedova, PhD, Regional Project Coordinator of the
Agency for Social Assistance
Резюме: Настоящият доклад представя проучване, целта на което е да се провери на
емпирично равнище влиянието на демографските фактори върху нивата на възприет стрес,
бърнаут, стратегиите за справяне с професионалния стрес, управлението на симптомите на стреса
при служителите в социалната сфера според демографските променливи: пол, възраст, образование,
семейно положение, липса или наличие на деца и общ трудов стаж. Проучването е проведено върху
извадка от 524 лица. Данните от изследването са обработени със софтуерна програма IBM SPSS
Statistics версия 19. Получените резултати показват, че демографските характеристики не
диференцират значими различия по отношение на равнището на възприет стрес. При бърнаут
значимо влияние оказват възрастта, трудовият стаж, семейното положение и липсата или наличието
на деца.
Ключови думи: възприет стрес, бърнаут, стратегии за справяне с професионалния стрес,
социалната сфера
Abstract: This report presents research that aims to empirically verify the impact of demographic
factors on levels of perceived stress, burnout, strategies for coping with occupational stress and managing
stress symptoms among employees in the social sphere with regard to demographic variables: gender, age,
education, marital status, children and work experience. The study was carried out with a sample of 524
people. Data have been processed by means of the software product SPSS-19. The results indicated that
demographic characteristics do not differentiate significant differences at the level of perceived stress.
Results suggest that burnout symptoms varied greatly according to age, work experience, marital status
and the absence or presence of children.
Keywords: perceived stress, burnout, strategies for coping with occupational stress, social sphere

Въведение
В съвременния свят стресът е универсално и общо предизвикателство за
организациите и представянето на служителите на работното място и неразделна част от
трудовия живот на индивида. Професионалният стрес е обект на много психологични
изследвания, които изразяват научния интерес към неговото изучаване, както и стремежа
към намаляване на отражението му върху здравето и благополучието на работещите.
Естествен е интересът към проблемите на стреса сред служители в социалната сфера
поради естеството на работа, сложността на социалните проблеми и динамиката на
организационната структура, култура и климат. Практиката на социалната работа е
широкопрофилна. От една страна включва превенция, оценка и намеса в социалната
среда на индивиди, групи, семейства и общности, а от друга страна участие в
разработването и изпълнението на проекти, програми, стратегии и политики. Всичко
това обуславя възникването на напрежение и стрес, което е благодатна почва за появата
на значим психичен дискомфорт сред работещите и за развитие на поведенческия
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синдром на професионално изчерпване, наречен бърнаут (от английски burnout изгаряне, изпепеляване) (Георгиева, Караславова и Тодорова, 2008). Последствията за
работодателя също са неблагоприятни – ниска продуктивност, текучество, разходи за
обучение на новопостъпили служители и т.н. Ето защо доброто управление на стрес има
ключова роля за организациите. Ефективният мениджмънт на стрес е предпоставка за
подобряване на индивидуалното и организационно представяне. Управлението на стреса
е не само морално задължение и добра инвестиция за работодателите, но и правно
изискване, определено в Рамкова директива относно стреса, тормоза и насилието на
работното място.
Методология
Описание на извадката
Изследването е проведено през месец май 2019 г., като за целта е съставен онлайн
въпросник, който изследва нивата на стрес и трудово представяне сред служителите,
ангажирани в дирекциите „Социално подпомагане” и социалните услуги на територията
на страната. Електронната форма на тестовата батерия е направена чрез платформа за
научни проучвания и е разпространена по имейл.
Участие в изследването взеха общо 524 лица. Почти половината от изследваните
лица са на възраст между 40 - 50 години (43, 7%), над 50 годишна възраст са 29, 2%, тези
между 30 - 40 години са 19, 7%, а най-малко са хората между 20 - 30 годишна възраст 7, 4%. Сред респондентите няма лица под 20 годишна възраст. Разпределението на
извадката по пол показва, че по-голяма част от участниците в настоящото изследване са
жени - 92, 7%, а мъжете са едва 7, 3%. По отношение на трудовия стаж в социалната
сфера, най-голям е процента на изследваните лица с над 20 години стаж (33, 5%),
следвани от тези, които работят в системата между 16 - 20 години (20, 8%).
Респондентите с трудов опит в сектора между 11 - 15 години са 11, 9%, между 6 - 10
години са 11, 5%, 13, 4% са ангажираните в сектора между 3 - 5 години, едва 4, 4% са
тези с трудов стаж между 1 - 2 години, а процента на новопостъпилите с опит до 1 година
е 4, 6%. Преобладаваща част от изследваните лица са изпълнители (65, 3%), 30, 2% са
представители на средното ръководство, а 4, 6% - представители на висшето
ръководство. Служителите със средно образование са 8, 8%, 27, 1% са бакалаври, с
магистърска степен са 63, 4%, а с докторска или по-висока само 0, 8%. По демографски
статус „семейно положение” по-голяма част от изследваните лица са омъжени/ женени
(65, 5%), 13, 6% живеят на семейни начела, без сключен граждански брак, а 16, 4% са
неомъжени/ неженени. 81, 9% от тях имат деца.
Инструментариум
За целите на изследването са използвани четири въпросника, съдържащи общо 84
твърдения. При всички въпросници отговорите са оформени в пет - степенна скала от
Ликертов тип.
Скала на Шелдон Коен за измерване на възприеман стрес
За измерване на възприет стрес е използвана скалата на Шелдон Коен (Perceived
Stress Scale), стандартизирана за български условия от Вихра Найденова и Снежана
Илиева. Въпросникът се състои от 14 айтема, които изследват степента, в която
описаните жизнени ситуации се възприемат от респондентите като стресиращи.
Айтемите са лесно разбираеми и директно питат за настоящото ниво на преживян стрес.
Скалата е лесно приложима при лица от различни социални групи. Надеждността на
скалата в настоящото проучване е добра - α = 0, 763.
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Въпросник за стратегиите за справяне с професионалния стрес
Този инструмент е създаден от Латак (Latack) и стандартизиран за български
условия от Снежана Илиева. Той изследва действия и когнитивни преоценки, които са
насочени към избягване на стресиращата ситуация /пасивна копинг стратегия/или към
упражняване на контрол /активна копинг стратегия/. Въпросникът се състои от 28
айтема, които се разделят в седем фактора както следва: повишаване на усилията,
свързани с работата; бягство от ситуацията; увереност в успеха; търсене на съвет и
подкрепа; стремеж към промяна на ситуацията; дистанциране и организация на времето;
и примиряване със ситуацията. Проверката на надеждността на инструмента за целите
на настоящото проучване, показва че тя е много добра - α = 0, 817, а за отделните скали
варира от α = 0, 134 до α = 0, 731.
Въпросник за управление на симптомите на стреса
Въпросникът за управление на симптомите на стреса е създаден от Латак (Latack)
и стандартизиран за български условия от Снежана Илиева. Този въпросник се базира на
третата категория за справяне, наречена управление на стреса и отразява
предпочитанията към прилагане на различни начини и средства за редуциране на
напрежението, произтичащо от работата. Той се състои от 24 твърдения, даващи
възможните реакции на стреса по принцип, извън конкретната трудова ситуация. Този
въпросник се основава върху наличието на трета категория начини за управляване на
стреса, която е емоционално - физическа по своята същност. За разлика от действията и
когнитивните преоценки, които се отнасят до конкретната трудова ситуация, стратегиите
за управление на симптомите на стреса се използват независимо от разнообразието в
трудовите ситуации. Въпросникът се състои от 24 айтема, които се разделят в седем
фактора както следва: почивка/релаксация; развлечения; автотерапия; емоционално
реагиране; религия и професионална помощ; употреба на алкохол и цигари; употреба на
лекарства. Психометричните качества на въпросника са добри – α = 0, 775. За отделните
подскали надеждността варира от α = 0, 187 до α = 0, 679.
Въпросник за измерване на ефектите на стреса/ бърнаут
На изследваните лица се предлагат 18 твърдения, които отразяват най-често
използваните начини за справяне в стресови ситуации на работното място (Maslach, C.
and Jackson, S., E., 1981). Въпросникът е адаптиран за българската социокултурна среда
от Снежана Илиева и включва три подскали, които измерват трите аспекта на синдрома
бърнаут. Подскалата за емоционално изтощение измерва преживяванията на
емоционална изчерпаност и изтощеност, причинени от работата. Подскалата за
деперсонализация установява безчувствеността и безличната реакция към реципиентите
на услуга, грижа или информация. Подскалата за постижения и изпълнение оценява
чувството на компетентност и успешно изпълнение в работата с хора. Данните показват
като цяло добра надеждност на инструмента в настоящото проучване - α = 0, 743. За
всички подскали надеждността е над α = 0, 7. За деперсонализацията тя е добра - α = 0,
779, а за емоционалното изтощение (α = 0, 819) и постиженията и изпълнението (α = 0,
832) е много добра.
Резултати и обсъждане
Различия във възприетия стрес и бърнаут
За да се установи спецификата по отношение на нивата на възприетия стрес и
бърнаут сред социалните служители беше направен еднофакторен дисперсионен анализ.
Въз основа на резултатите се извеждат различията, в зависимост от пол, възраст, общ
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трудов стаж, ниво в йерархията, образование, семейно положение липса или наличие на
деца.
Резултатите от проведения дисперсионен анализ показват, че възприетият стрес не
се влияе от нито един от демографските фактори. Съществуват обаче значими
статистически различия по отношение на бърнаут според възраст, общ трудов стаж,
семейно положение, липса или наличие на деца. Полът, нивото в йерархията и
образованието не влияят върху бърнаут при изследваните лица (Таблица №1).
Таблица 1. Резултати от дисперсионен анализ за ефектите от бърнаут
Ефекти от
бърнаут
Източници на
вариация
Възраст

Деперсонализация
F

P

Изпълнение и
постижения
F

P

Трудов стаж
Семейно
положение
Деца

4,216

,041

3,413

,034

3,990

,046

Емоционално
изтощение
F

P

4,243

,006

4,336

,000

Емоционалното изтощение (F= 4, 243; p= 0, 005), като компонент на бърнаут,
варира според възрастта като най-ниски са стойностите при изследваните лица между
20 и 30 години (Х= 2, 87). Стойностите на емоционално изтощение се покачват при всяка
следваща възрастова група. Най-емоционално изтощени са служителите между 40 и 50
(Х= 3, 22) и над 50 години (Х= 3, 29), което разкрива, че с увеличаването на възрастта
устойчивостта на стресови въздействия намалява. Това вероятно се дължи на изчерпване
на техните сили и възможности след професионалната работа в социалната сфера.
В западните изследвания, от всички изследвани демографски показатели възрастта
е най-последователно свързана с бърнаута – по-висок бърнаут при младите в сравнение
с 30 - 40 годишните, което много често противоречи на изследванията у нас (Ценова,
2008).
Оказва се, че трудовият стаж също влияе значимо върху емоционалното
изтощение (F= 4, 336; p= 0, 000). По-малкия трудов стаж е предиктор за по-ниски нива
на емоционално изтощение. Изследваните лица с трудов опит до 1 година са с най-ниски
стойности (Х= 2, 73), а при служителите със стаж от 16 до 20 години преживяванията на
емоционална изчерпаност и изтощеност са най-изразени (Х= 3, 33), което евентуално се
дължи на натрупана умора, както и на намалени физически и психически ресурси за
справяне с нея. От друга страна, навярно служителите с по-голям трудов опит са поизчерпани в сравнение с тези с по-малко стаж, тъй като са понесли и повече специфични
промени и реформи в социалната сфера, свързани с работа по различни програми и
проекти, навлизането на новите информационни системи, процесите на
деинституционализация и много други нововъведения.
Другият аспект на бърнаут - изпълнение и постижения е повлияно от семейното
положение (F= 3, 413; p= 0, 034) и липсата или наличието на деца (F= 3, 990; p= 0, 46).
Проявлението е характерно в най-висока степен за изследваните лица, които са семейни
(Х= 3, 633) и имат деца (Х= 3, 617). Това би могло да се обясни с факта, че заетостта и
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грижите в семейната единица са предпоставка за повече отговорност и
дисциплинираност, което респективно има отношение и към по-добро организиране на
трудовата дейност и по-високото представяне на работното място. На следващо място са
живеещите на семейни начала, без сключен граждански брак (Х= 3, 589), а най-ниски
стойности по скала „изпълнение и постижения” се наблюдава при
неомъжените/неженените (Х= 3, 437) и лицата, които не са родители (Х = 3, 47). Този
факт съответства на теоретичните и емпирични закономерности, според които
интензивните семейни задължения и отговорности в отглеждането на деца са
предпоставка за по-високо изпълнение.
Деперсонализацията (F= 4, 216; p= 0, 041) също очертава известна специфика при
изследваните лица и се влияе от липсата или наличието на деца. Тези, които не са
родители се чувстват по-деперсонализирани (Х = 2, 284), отколкото респондентите с деца
( Х= 2, 081), което кореспондира на концепцията на Маслах, според която наличието на
деца в семейството може да се окаже протективен фактор, поради по-голямата
емоционална подкрепа в семейството и опитът в решаването на проблеми.
Различия в стратегиите за справяне със стреса и управление на симптомите
на стреса
Проверена е статистическата зависимост между стратегиите за справяне с
професионалния стрес, управлението на симптомите на стреса и демографските
характеристики на изследваните лица: пол, възраст, общ трудов стаж, ниво в йерархията,
образование, семейно положение липса или наличие на деца.
Според резултатите от изследването съществуват значими различия по отношение
на три от изследваните седем стратегии, които са повлияни от някои демографски
характеристики като възраст, ниво в йерархията, семейно положение и деца. Не са
установени различия в полов и образователен аспект, както и по отношение на трудов
стаж. (Таблица №2).
Таблица 2. Резултати от дисперсионен анализ за стратегиите за справяне със
стреса
Стратегии за справяне със
стреса
Източници на вариация

Повишаване на
усилията

Търсене на
социална
подкрепа

Промяна на
ситуацията

Възраст

F
3,052

F

P

F

p

4,808

,009

3,763

,024

P
0,028

Ниво в йерархията
Семейно положение

3,015

,050

Деца

4,476

,035

Възрастта, която се разглежда като променлива, изграждаща активни стратегии,
оказва влияние върху „повишаване на усилията” (F= 3, 052; p= 0, 028) (Таблица 2). Оказва
се, че този копинг по-малко се прилага от изследваните лица между 40 - 50 годишна
възраст (Х= 3, 85) и се наблюдава значително повишаване на усилията след 50 години
(Х= 4, 019). Предполагаме, че в резултат на натрупания житейски и професионален опит,
по-възрастните социални служители са успели да усвоят борбеността и увереността в
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собствените си сили и са се научили да полагат усилия, за да влияят и променят
ситуациите с цел справяне със синдрома бърнаут.
Съществуват значими различия по отношение на нивото в йерархията и
използвания копинг „търсене на социална подкрепа” (F= 4, 808; p= 0, 009) и „промяна на
ситуацията” (F= 3, 763; p= 0, 024). Тенденцията в социалните организации е свързана с
ползването на стратегиите /независимо коя от двете/ повече от висшето ръководство,
отколкото от средното. Търсенето на социална подкрепа и промяна на ситуацията е понетипично за изпълнителите в сравнение с ръководството. Служителите от по-високите
нива на организационната йерархия са по-склонни да предприемат целенасочена дейност
за разширяване на мрежата на социалната подкрепа, включваща поддръжката от страна
на приятели, роднини, колеги и др. Другата страна на въпроса е свързана с
мениджърската дейност за формирането и поддържането на позитивен дух в
междуличностните отношения - между колегите, между ръководители и подчинени
(Наумов, 2004).
Семейното положение е признак, който би могъл да бъде отнесен към фактора
социална подкрепа, една от значимите променливи в трансакционалната теорията на
Лазаръс за стреса. В най-общ смисъл това са всички социални взаимоотношения, които
намаляват стресовите въздействия и съдействат за психичното благополучие на
индивида. Социалната подкрепа може да бъде получена от най-близкото (семейна среда
- съпруг, деца, родители) или по-широкото социално обкръжение на индивида - работна
среда и приятели. В редица изследвания до момента е установено, че социалната
подкрепа прави усилията по-ефективни, което намалява субективното преживяване за
стрес. Това се потвърждава и от настоящото изследване, според резултатите, от което
повишаването на усилията се повлиява от семейното положение (F= 3, 015; p= 0, 050).
Лицата, които са семейни по-често избират стратегията „повишаване на усилията” (Х=
3, 95), следвани от живеещите на семейни начала (Х= 3, 933), а едва на трето място по
честота на ползване на стратегията се подреждат несемейните (Х= 3, 79). Идентично е
влиянието и на фактора деца по отношение на ползваната стратегия „повишаване на
усилията” (F= 4, 476; p= 0, 035). Тази стратегия доминира при служителите с деца (Х= 3,
9434).
Таблица 3. Резултати от дисперсионен анализ за управление на симптомите на
стреса
Управление на Почивка/релакс Автотерапия
ЕмоционалАлкохол и
симптомите на
ация
но реагиране тютюнопушене
стреса
Източници на
вариация
F
p
F
P
F
P
F
P
Възраст
3, 795
, 010
7, 094 , 000
Пол
Образование
Семейно
положение
Деца

5, 669

, 004

7, 761

, 006

4, 172

, 006

3, 028

, 029

4, 056

, 018

7, 702

, 001

11, 264

, 001

4, 753

, 030

5, 275

, 005
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Възрастта оказва статистически значими различия по отношение на две от
изследваните техники за управление на симптомите на стреса и по-конкретно
„автотерапия” (F= 3, 795; p= 0, 10) и „eмоционално реагиране” (F= 7, 094; p= 0, 000).
Прави впечатление, че с напредването на възрастта все по-рядко напрежението се
редуцира с „автотерапия”. Оказва се, че групата между 20 - 30 години е по-склонна да
управлява стреса чрез автотерапия (Х= 2, 769) в сравнение с по-възрастните, като найниски са стойностите при изследваните лица над 50 години (Х= 2, 403).
Емоционалното реагиране силно се повлиява от възрастта, като групата от 20 до 30
годишна възраст реагира най-емоционално (Х= 2, 401). Наблюдава се тенденциозно
понижаване на емоционалното реагиране с нарастване на възрастта, като при лицата над
50 години стойностите са най-ниски (Х= 2, 0218). Обяснение за това може да бъде
схващането, че в основата на стресовите изживявания стои негативната оценка, т.е.
тълкуването на проблемите като физически застрашаващи или влияещи отрицателно
върху социалния статус на личността в групата, колектива, обществото. Навярно с
възрастта се променя оценката и се постига промяна в емоционалното отреагиране при
стресови ситуации. Може би по-възрастните служители разглеждат и оценяват
проблемите от ракурса на не толкова застрашаващи, колкото като обогатяващи опита,
което от своя страна усилва адаптивните механизми на личността за справяне със стреса.
Според резултатите от изследването съществуват значими полови различия в един
от начините за управление на стреса, а именно употребата на алкохол и тютюнопушене
(F= 4, 753; p=, 030). Оказва се, че мъжете са тези, които по-често се опитват да снижат
нивата на стрес, ползвайки този копинг (Х= 2, 096) в сравнение с жените (Х= 1, 808).
Образованието като част от социално демографските показатели е значим фактор,
който има отношение към две от техниките за управление на стреса, а именно
автотерапия (F= 4, 172; p= 0, 006) и емоционално реагиране (F= 3, 028; p= 0, 029).
Автотерапията като способ за управление на симптомите на стреса е най-предпочитан от
изследваните лица с научна степен доктор (Х= 3, 625), следвани от магистрите (Х= 2,
535), бакалаврите (Х= 2, 438) и служителите със средно образование (Х= 2, 369).
Идентично е влиянието на образованието върху емоционалното реагиране. Докторите
реагират най-емоционално (Х= 2, 5) в сравнение с магистри (Х= 2, 242), бакалаври (Х=
2, 157) и среднисти (Х= 1, 934). От средните стойности се вижда тенденцията с
увеличаване на степента на образование да се повишава и емоционалното реагиране.
Семейното положение влияе значимо върху четири компонента на управление на
симптомите на стреса: почивка и релаксация (F= 5, 669; p= 0, 004), автотерапия (F= 4,
056; p= 0, 018), емоционално реагиране (F= 7, 702; p= 0, 001) и алкохол и тютюнопушене
(F= 5, 275; p= 0, 005). Според резултатите от настоящото изследване несемейните
служители най-често избират да снижат напрежението чрез почивка и релаксация (Х= 2,
77), следвани от живеещите на семейни начала (Х= 2, 681), а едва на трето място по
честота на ползване на стратегията се подреждат семейните (Х= 2, 505). Същата
тенденция се запазва и по отношение на стратегиите автотерапия и емоционално
реагиране - най-високи са стойностите при несемейните и най-ниски - при семейните. С
употреба на алкохол и тютюнопушене като начин за управление на стреса си служат найвече живеещите на семейни начала, без сключен граждански брак (Х= 2, 069), по-малко
несемейните (Х= 1, 845) и най-ниски са стойностите при семейните.
По отношение на фактора деца се оказа, че два компонента на управление на стреса
са повлияни от него - почивка и релаксация (F= 7, 761; p= 0, 006) и емоционално
реагиране (F= 11, 264; p= 0, 001). Почивките и релаксациите са по-предпочитани от
служителите, които нямат деца (Х= 2, 774) в сравнение с тези, които имат (Х= 2, 539).
Изненадващ е резултата, че емоционалното реагиране е по-характерно за тези, които все
още не са родители (Х= 2, 41).
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Заключение
Демографските характеристики не диференцират значими различия по отношение
на равнището на възприет стрес. При бърнаут значимо влияние оказват възрастта,
трудовият стаж, семейното положение и липсата или наличието на деца. Оказва се, че
синдромът „бърнаут” е по-характерен за възрастните служители, с повече трудов стаж в
сравнение с младите, с по-малък трудов опит. Данните доказват, че служителите в
социалната сфера с дълъг професионален опит имат по-високи нива на прегаряне. Това
се обяснява със спецификата на работа на помагащите, свързана със силен, в повечето
случаи отрицателен емоционален заряд и непрекъснатото взаимодействие с потребители
в неравностойно положение. Професионалното прегаряне е с по-високи стойности сред
респондентите, които са семейни и нямат деца. Полът, нивото в йерархията и
образованието не влияят върху бърнаут при изследваните лица.
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ДЕТЕРМИНАНТИ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНОТО
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Анжела Роберт Даргова, магистър Организационно поведение и
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DETERMINANTS OF SOCIALLY RESPONSIBLE
CONSUMPTION BEHAVIOR
Anzhela Robert Dargova, master of Organizational behavior and
organizational consulting, Sofia University St. Kliment Ohridski
Резюме: Настоящата разработка разглежда потребителите като социално отговорни субекти
на пазара, чието участие и модел на вземане на решения са определящи за избора на даден продукт
пред негова алтернатива. Целта на проведеното изследване е да се установи кои фактори оказват
влияние върху вземането на социално отговорно решение за покупка, съобразено с дългосрочните
ползи за обществото и околната среда. Дефинирайки понятието за социално отговорно потребление,
разглеждаме влиянието на следните фактори върху проявата му: локус на контрола, значимост на
свързаните с екологията теми, демографски характеристики като ниво на дохода и субективно
финансово благополучие, пол и възраст, образователно-квалификационна степен и местожителство.
Резултатите от изследването сочат за силна взаимозависимост между стойностите за социално
отговорно потребление и значимостта за изследваните лица на темите, свързани с екологията.
Наблюдава се статистически значима разлика в средните стойности по фактора за социално
отговорно потребление, както и за „зелени“ ценности в зависимост от пола и възрастта на
изследваните лица, като най-високи стойности се наблюдават при жените и при лицата над 38г.
Установено е слабо влияние на наличието на финансови задължения, както и разлика в средните
стойности по изследваните фактори в зависимост от националността на изследваните лица.
Ключови думи: социално отговорно потребление, детерминанти
Abstract: The present research examines consumers as socially responsible market participants,
whose involvement and decision-making model are crucial to the choice of a specific product over its
alternative. The purpose of the conducted study is to identify which factors influence the decision to perform
a socially responsible purchase, in line with the long-term benefits to society and the environment. Several
factors are viewed as affecting socially responsible consumption: locus of control, green consumer values,
demographic characteristics such as income level and financial well-being, gender and age, education and
place of residence. The results of the study indicate a strong interdependence between green consumer
values and socially responsible consumer behavior. There is a statistically significant difference in the mean
values for the socially responsible consumption behavior and green consumer values based on the gender
and age of the participants, with the highest values observed for female respondents and persons over the
age of 38. The results indicate a slight influence of financial liabilities on the studied factors, as well as a
difference in the mean values for socially responsible consumption the same depending on the nationality
of the participants.
Keywords: socially responsible consumption, determinants

Градивният ефект от конкуренцията в съвременния пазар е предпоставка за
възникване на широк асортимент от продукти за задоволяване на една и съща потребност
и позволява да се направи избор в полза на алтернативата, чиито качества са по-близки
до възприятието на потребителя за идеален продукт. Все повече обаче потреблението се
свързва с разхищение на природни ресурси, прекомерност и унищожение. Предлагането
не се определя от съществуващите потребности и необходимостта, а цели
презадоволяване и вместо да предшества търсенето, то го създава. Ресурсната база, върху
която се крепи съвременното общество, е застрашена в резултат на свръхпотреблението
– като резултат от глобалния прираст на населението, на постоянните високи нива на
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потребление и индустриализацията в много страни, търсенето на първични ресурси и
ефектът върху околната среда нарастват. Като начин за справяне с възникващия проблем
разглеждаме социалната отговорност в контекста на потреблението – като фактор,
овластяващ бизнеса. Социално отговорните потребители имат съзнанието за текущите
социални проблеми, способността да предизвикат промяна и са активни в рамките на
своята общност (Webster, 1975).
Целта на настоящата разработка е да се установи кои фактори оказват влияние
върху вземането на социално отговорни решения за покупка, съобразени с
дългосрочните ползи за обществото и околната среда, или такива, които водят до помалка вреда при избора на един продукт пред друг.
Обзор на проведени в областта изследвания извежда някои демографски фактори,
оказващи влияние на изследвания конструкт. Изследване на социалната отговорност,
проведено от Изабел Мейгнън в САЩ, установява, че жените, лицата с по-висока степен
на завършено образование и по-младите респонденти са по-склонни да отдават значение
на теми, свързани с екологията и опазването на околната среда (Maignan, 2001).
Проучване на компанията Нилсън (Nielsen Global, 2014) установява взаимовръзка между
значимостта на ценностите, свързани с екологията, и възрастта на изследваните лица –
според получените резултати, потребителите от поколението Милениум са по-склонни
да отдават висока значимост на „зелените“ ценности.
При изследване на факторите, повлияващи вземането на социално отговорно
решение за покупка, са издигнати следните хипотези:
Хипотеза 1: Допуска се, че съществува взаимовръзка между готовността за
ангажиране със социално отговорно потребление и локуса на контрола на изследваните
лица, като се предполага, че лицата с вътрешен локус на контрола ще проявяват поизразена готовност за ангажиране със социално отговорно поведение, а лицата с външен
локус отдават по-голямо значение на влиянието на външни фактори – други
потребители, държавна уредба, производствен процес.
Хипотеза 2: Допуска се, че съществува взаимовръзка между социално отговорното
потребителско поведение и приписваното от изследваните лица значение на свързани с
екологията теми. Предполага се, че при респондентите с по-слабо изразени „зелени“
ценности е вероятно да се наблюдава слаба готовност за ангажиране със социално
отговорно потребление. Настоящата хипотеза се основава на разбирането, че лицата са
по-склонни да инвестират усилия в такъв тип действия, които са съгласувани с техните
нагласи и ценности.
Хипотеза 3: Допуска се, че демографски характеристики като пол, възраст, доход,
образование и местожителство оказват влияние върху готовността на изследваните лица
за ангажиране със социално отговорно потребление и приписваното от тях значение на
свързани с екологията теми.
Изследването е проведено на английски език сред 360 изследвани лица от страната
и чужбина, 63.9% от които са жени; 58% от лицата в извадката са в категорията до 30годишна възраст. 33% от лицата имат завършена бакалавърска степен, а 39% магистърска. 76.8% от лицата са посочили местожителство България, лицата с двойно
гражданство са 20 души, 13 от участниците са от Великобритания, 10 – от Канада, а 40
са посочили други държави. 60.6% от общия брой респонденти са жители на столичен
град. Най-голям брой лица определят стандарта си на живот като по-скоро задоволяващ
(39.9%), а 31.3% – за приемлив.
За проверка на изведените хипотези е използвана скалата GREEN consumer values
за измерване значимостта на темите, свързани с екологията (Haws et. al., 2010, 336-354),
скала за локус на контрола по SOEP Scales manual (адаптирана през 2013 г. версия на
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скалата на Хелмут Нолте) и Socially responsible consumption behavior (Antill & Bennett,
1979).
Съществено предимство на скалата GREEN е нейната новост, което насочва фокуса
на разглежданите ценности към настоящите екологични проблеми в съвременната им
трактовка. От значение е и прилагането на скалата SRCB на Антил и Бенет, избрана за
настоящото изследване, и GREEN в рамките на общо изследване от Хоус и съавтори,
позволяващо паралел между получените резултати.
При анализа на резултатите средната стойност по фактора SRCB за извадката
(M=159.08, SD=23.76) е в рамките на получените резултати от различните извадки на
авторите на скалата (M=144.3/168.5).
Формулираната Хипотеза 1 разглежда взаимовръзката между готовността за
ангажиране със социално отговорно потребление и локуса на контрола на изследваните
лица. Разгледахме локуса на контрола като еднодименсионален конструкт – съгласно
метода, използван от Калиендо и съавтори (Caliendo, M., Cobb-Clark, D., Uhlendorff, A.,
2010) при ползването на същата скала. Изследвахме надеждността на скалата, в резултат
на което беше установена лоша надеждност на резултатите (α=0.581). При изключване
на айтем 6, съответстващ на вътрешен локус на контрола, надеждността на скалата е
добра (α=0.729).
Проведеният корелационен анализ сочи, че не се наблюдава статистически значима
взаимозависимост между вътрешния локус на контрола и социално отговорното
потребителско поведение (r=0.09, p>0.05). Сходни резултати се наблюдават също при
разглеждане на локуса на контрола като двудименсионален конструкт, както и при
разделянето на изследваните лица на две групи въз основа на получения резултат по
скалата за локус на контрола.
Допуска се възможността влиянието на локуса на контрола да не е съществено при
измерването на изследвания тип поведение, а социално отговорните практики да се
определят от различен набор от фактори. В този смисъл приемаме за вярна нулевата
хипотеза.
Формулираната Хипотеза 2 се отнася до значимостта на темите, свързани с
екологията, за лицата, демонстриращи социално отговорно потребителско поведение.
Настоящата хипотеза е издигната с очакването, че лицата, които разглеждат екологията
и „зелените“ теми като значими, е по-вероятно да прилагат социално отговорни
потребителски практики. При изследване на надеждността на всяка от скалите беше
установена много добра надеждност за скалата GREEN (α=0.894) и отлична за скалата на
Антил и Бенет (α=0.940). Проведеният корелационен анализ сочи за наличието на силна,
статистически значима взаимовръзка между двата фактора (r=0.664, p<0.001), което
потвърждава формулираната изследователска хипотеза. При разделяне на резултатите по
пол се наблюдава по-висока степен на корелация при жените (r=0.698, p<0.001) в
сравнение с мъжете (r=0.582, p<0.001).
В Хипотеза 3 е разгледано влиянието на различни демографски фактори върху
социално отговорното потребителско поведение.
Допуска се, че социално отговорното потребителско поведение ще се влияе от
нивото на средния месечен доход на изследваните лица, доколкото екосъобразните и био
продуктите често се предлагат на по-висока цена поради специфики на производството
или във връзка с „допълнителната полза“ от тях. Посочените нива на месечен доход във
въпросника са разделени на 7 групи, като с оглед на провеждането на изследването в
междукултурна среда, стойностите са посочени в евро (табл.1). Сравнени са средните
стойности по изследвания фактор на база дохода на участниците. Установените
стойности са между M=152.6 (за лица с минимален доход) и M=164.71 при лица с доход
от 750 до 1000 евро. Средните стойности по фактора за „зелени“ ценности също така
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варират между M=5.14 (за лица с доход до 280 евро) и M=5.49 (за лица с доход от 750 до
1000 евро).
Таблица 1. Взаимовръзка между нивата на доходите в извадката, SRCB и GREEN
Доход

GREEN
SRCB

Под 175 176-280
евро
евро
(минимален
за страната)
M=5.37
M=5.14 (SD
(SD 1.23) 1.3)

281-375
евро

376-500
евро

501-750
евро

751-1000
евро

Над 1000
евро

M=5.31
(SD 1.15)

M=5.04
(SD 1.29)

M=5.31
(SD 1.08)

M=5.49
(SD 1.13)

M=5.17
(SD 1.04)

M=155.95 M=152.76
(SD 25.6) (SD 26.7)

M=156.78
(SD 24.93)

M=158.19
(SD 26.17)

M=161.25
(SD 19.67)

M=164.7
(SD 22.91)

M=157.18
(SD 23.93)

Таблица 2. Взаимовръзка между изплащането на кредит и наем с нивата на SRCB
и GREEN
Задължение

Липсва
кредит или
наем

Жилищен
кредит,
наем

Наем

Наем
кредит

GREEN

M=5.18
(SD 1.16)
M=156.38
(SD 24.52)

M=5.3
(SD 1.05)
M=162.5
(SD 23.74)

M=6.2
(SD 0.67)
M=177
(SD 14.7)

M=5.38
(SD 1.2)
M=165.35
(SD 22.68)

SRCB

и

Повече от
един
кредит
и/или наем
M=5.53
(SD 1.00)
M=154.15
(SD 26.94)

Изплащане
на заем

M=5.23
(SD 1.19)
M=161.45
(SD 18.67)

Проведеният анализ на вариацията сочи, че междугруповата вариация не е
статистически значима (p>0.05). Не се наблюдава и статистически значима взаимовръзка
между стойностите при групиране на нивата на дохода в 4 групи, с доход съответно под
500 евро, от 501-750 евро, 751-1000 евро и над 1000 евро, както и при разделяне на две
групи с доход до и над 750 евро.
Използвайки информацията за изплащаните от изследваните лица кредити,
сравнихме средните стойности за факторите в двете скали (Табл. 2). Най-високи
стойности както за „зелени“ ценности, така и за социално отговорно потребителско
поведение, се наблюдават при изследваните лица, живеещи под наем и неангажирани с
потребителски или ипотечен кредит.
Според проведения анализ на вариацията, получените групи са хомогенни и
междугруповите различия се дължат на независимата променлива, а не на
вътрешногруповата специфика. Съгласно честотен анализ на получените данни, 51.7%
от изследваните лица са посочили, че не изплащат кредити или наем. Във връзка с това
е направен паралел, разделяйки данните за изследваните лица в 2 групи – в група 1
попадат лицата, които не изплащат кредит, а в група 2 – тези, които са посочили, че
изплащат кредити, наем или заем. Установена е слаба статистически значима връзка при
настоящото разделение с фактора за социално отговорно потребителско поведение
(r=0.118, p<0.05). Според анализа на независимите променливи, разликата между
средните стойности за двете групи за фактора SRCB е 5.6, като получената стойност е
статистически значима (p<0.05).
Не беше установена статистически значима разлика по изследваните фактори в
зависимост от стандарта на живот на изследваните лица (p>0.05).
При сравнение на данните за прихода, субективно възприемания стандарт на живот
на изследваните лица и наличието на изплащан кредит се установи слаба
взаимозависимост между наличието на задължение и нивото на прихода на изследваните
лица (r=0.214, p<0.001), както и умерена корелация между нивата на приходите и
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субективното възприятие от изследваните лица за стандарта им на живот (r=0.361,
p<0.001)(Табл. 3). Такъв тип корелация представлява съществен интерес, доколкото
нивата в скалата за стандарта на живот са представени реверсивно и с 1 се оценява
„задоволяващият“ стандарт на живот, а по отношение на нивата на месечния приход, 1 е
най-ниската предложена стойност. По този начин резултатите сочат обратна корелация
между субективното възприятие на стандарта на живот и разполагаемата сума на
изследваните лица. Възможна причина за това е увеличаването на диапазона от
възможности, предлагани на потребителите с увеличаването на покупателните
способности.
Таблица 3. Наличие на кредит, ниво на прихода и стандарт на изследваните лица
Променлива
Наличие на
Ниво на
Стандарт
задължение
прихода
Наличие на задължение
-0.214 (p=0.00) 0.073
(p>0.05)
Ниво на прихода
-0.214 (p=0.00)
0.361
(p=0.00)
Стандарт
0.073 (p>0.05)
0.361 (p=0.00)
Въз основа на изброените наблюдения и получените стойности приехме, че на този
етап хипотеза 3.1 не се потвърждава, доколкото финансовото състояние на изследваните
лица е конструкт, подлежащ на многостранни въздействия. Задълбоченият анализ на тази
взаимовръзка се разглежда като възможност за бъдещи изследвания, като се отчетат и
допълнителните фактори, оказващи влияние върху финансовото състояние на
изследваните лица.
Основавайки се на проведеното от Мейгнън изследване се допуска, че стойностите
по фактора за социално отговорно потребителско поведение зависят от пола и
образователната степен на изследваните лица (Maignan, I., 2001). Както се установи порано при проверката на хипотеза 2, корелацията между „зелените“ ценности и
стойностите по фактора SRCB е по-силна при лицата от женски пол. С цел установяване
наличието на статистически значима взаимовръзка между пола и изследвания фактор е
проведен корелационен анализ между получените стойности по скалата SRCB и пола на
респондентите. Наблюдава се слаба права корелация между двете променливи (r=0.258,
p<0.001), която се отчита както при непосредственото сравнение между променливите,
така и като статистически значими различия в средните стойности по фактора SRCB за
всеки от половете поотделно (p<0.001). При сравнение на средните нива по фактора за
„зелени“ ценности се наблюдава, че лицата от женски пол също така в по-висока степен
възприемат темите, свързани с екологията, като значими, отколкото лицата от мъжки пол
(p<0.001).
По отношение на степента на завършено образование най-високи стойности както
по фактора GREEN (M=5.39, SD=1.16), така и за SRCB (M=161.86, SD=22.96), са
получени при изследваните лица със степен доктор и доцент-доктор. Проведеният
анализ на вариацията сочи, че не се наблюдава статистически значимо влияние на
образователната степен върху стойностите на зависимите променливи. Не се наблюдава
статистически значимо влияние и при разделяне на лицата в две групи, като в първата
група попадат изследваните лица с гимназиално образование, колеж или завършена
бакалавърска степен, а във втора група са разпределени изследваните лица с магистърска
или докторска/доцент-докторска степен.
При изследването на влиянието на демографските фактори е изведено и
местожителството на изследваните лица. Получените средни стойности за участниците
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от България (n=275) по скалите на Антил и Бенет (M=160.16, SD=23.36) и GREEN
(M=5.29, SD=1.11) са в рамките на стандартното отклонение за извадката, но над
средната стойност. Проведеният анализ на вариацията сочи, че междугруповите
различия по двете изследвани скали са статистически значими и се дължат на
независимата променлива, а не на вътрешногруповата специфика (p<0.05). Във връзка с
неравномерното разпределение на лицата в извадката на база националност са
ограничени възможностите за интерпретация на резултатите въз основа на регионални
специфики и провеждането на паралели между стойностите за отделни държави.
60.6% от лицата в извадката са посочили, че са жители на столичен град. За
изследване на влиянието на типа населено място, резултатите са разделени на две групи,
като в група 2 попадат изследваните лица, посочили местожителство „столица“.
Получените резултати сочат слаба, но значима корелация между социално отговорното
потребителско поведение и типа населено място (r=0.115, p<0.05), като при лицата от
столичен град се наблюдават и вай-високи средни стойности по фактора за социално
отговорно потребителско поведение (M=161.28, SD=23.08). Проведеният анализ на
вариацията сочи, че различията се дължат по-скоро на вътрешногрупови специфики, а
не на нивата на независимата променлива. При провеждане на повторен анализ в рамките
на извадката от България не се наблюдава статистически значима взаимовръзка или
влияние на типа населено място и ценностите на изследваните лица по отношение на
„зелените“ теми. Допуска се, че типът населено място не е определящ за демонстрацията
на социално отговорно потребителско поведение или възприемането на „зелени“
ценности, доколкото в рамките на дадено населено място върху изследваните
променливи се наблюдава комплексно влияние на допълнителни фактори.
Базирайки се на разгледаното проучване на Nielsen, допускаме влияние на
възрастта на изследваните лица върху изследваните фактори. Съгласно получените от
авторите резултати, по-високи стойности по фактора за социално отговорно
потребителско поведение се очакват при лицата от поколението Милениум.
Изследваните лица са разделени на три равни групи (до 22г., от 23 до 38г. и над 38г.),
като най-високи средни стойности са получени при изследваните лица на възраст над
38г. Проведените анализи на вариацията и на независимите променливи установиха, че
не са удовлетворени изискванията за хомогенност на вариацията, а разликите в средните
стойности на групите се дължат в по-голяма степен на вътрешногрупови фактори,
отколкото на влиянието на независимата променлива.
Въз основа на получените резултати се приема за вярна нулевата хипотеза, която
гласи, че възрастта на изследваните лица не оказва статистически значимо влияние на
социално отговорното поведение на изследваните лица или на формирането на „зелени“
ценности. Допускаме, че изследваните фактори са повлияни от други променливи извън
възрастта и етапа на развитие на изследваните лица.
Обобщение и изводи
Установи се, че стойностите по изследвания фактор – SRCB, за получената извадка
са в рамките на средните стойности от изследванията, проведени от други автори. При
анализа на получените данни се потвърди формулираната Хипотеза 2 въз основа на
статистически значима силна взаимозависимост между стойностите за социално
отговорно потребителско поведение и „зелени“ ценности (r=0.664, p<0.001). Успешно се
потвърди хипотезата за влиянието на пола на изследваните лица върху социално
отговорното потребителско поведение – наблюдаваната права корелация между двете
променливи е слаба (r=0.258, p<0.001), но се отчита както при непосредственото
сравнение между променливите, така и като статистически значими различия в средните
стойности по фактора SRCB за всеки от половете поотделно (p<0.001).
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Подобно на изследването, проведено от Nielsen, е проучена взаимовръзката между
социално отговорното потребителско поведение и „зелените“ ценности с възрастта на
изследваните лица. Установи се слаба корелация между възрастта на респондентите и
значимостта на темите, свързани с екологията, за тях, като най-високи резултати са
отчетени за групата над 38г (r=0.174, p=0.01), но проведеният допълнителен анализ
посочи, че разликите в средните стойности се дължат в по-голяма степен на
вътрешногрупови фактори. Наблюдава се слаба корелация и с типа населено място
(r=0.115, p<0.05), като за двете променливи е установено, че полученият резултат не
отговаря на изискванията за хомогенност на вариацията и получените резултати се
дължат в по-голяма степен на вътрешногрупови влияния, във връзка с което е приета
нулевата хипотеза.
Наблюдава се слабо влияние на наличието на задължения, като по-високи
стойности са получени при изследваните лица, не изплащащи кредит (p=0.026).
Установи се също така статистически значима разлика между средните стойности по
двата изследвани фактора на база националността на изследваните лица (p<0.05).
Като възможност за бъдещи изследвания разглеждаме провеждането на повторно
изследване в условията на представителна за страната извадка при равномерно
разпределение на изследваните лица по пол и образователна степен. От съществено
значение също така би била възможността за разделяне на извадката на равни групи на
база поколение или кохорта, като това би позволило по-задълбочен анализ на
зависимостта между изследваните фактори и спецификите, свързани с развитието в зряла
възраст.
Ограничаването на антропогенното влияние върху околната среда е приоритет за
международни организации, наред с разработката на проекти за адаптиране към вече
настъпилите промени и подпомагането на развиващи се общества. Взаимовръзката и
въздействието на изследваните фактори със стойностите на социално отговорното
потребителско поведение са от съществено значение за популяризирането на
изследвания потребителски модел и насочването към справяне с кризата в екологията.
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Резюме: Цел на изследването е да се установи влиянието на демографските променливи, като
пол, възраст, заемана позиция в йерархията на организацията, общият трудов стаж и стажът в
конкретната организация върху ценностните аспекти на работата (мотивите за работа) и
включеността. Резултатите от дисперсионния анализ сочат, че заеманата позиция в йерархията
определя различия в съдържателните аспекти на работата. Най-мотивирани от самата работа, от
възможността да използват уменията и способностите си, са заемащите висши ръководни позиции.
Значително по-ниска е мотивацията на заемащите изпълнителски позиции. Не бяха установени
различия по пол и възраст в мотивите за работа. Установените от дисперсионния анализ различия
в значимостта на работата и идентификацията с нея, определени от променливите пол и равнище в
йерархията на организацията, макар и статистически значими, са сравнително слаби. Резултатите
показаха, че работата представлява по-значима част в живота на изследваните служители мъже и
те се идентифицират с нея в по-голяма степен в сравнение с техните колеги жени. Но променливата
пол не определи различия в степента на влаганите усилия в процеса на изпълнение на работните
задачи. Заемащите висши ръководни позиции, се чувстват по-свързани с работата си и по-силно
преживяват смисъла и значението на своята работа, в сравнение със заемащите изпълнителски
позиции. Позицията в организационната йерархия обаче не определи различия в степента на
личностна ангажираност в работата.
Ключови думи: мотивация, включеност в работата, характеристики на работата,
индивидуални характеристики
Abstract: The main aim of this study is to determine the impact of demographic variables such as
gender, age, position in the hierarchy of the organization, total length of service and the internship at a
specific organizational structure on the value aspects of work (work motives) and involvement. The results
of the analysis of variance indicate that the position taken in the hierarchy determines differences in the
substantive aspects of the work. The ones being most motivated by the job itself, from the opportunity to
use their skills and abilities, are these who are at senior management positions. Significantly lower is the
motivation for the employees at the executive positions. No differences in the motives for work were found
based on gender and age. The differences in the importance of work and identification with it, determined
by the variance analysis based on the gender and position in the hierarchy of the organization variables,
although statistically significant, are relatively small. The results show that job is a more significant part of
the lives of male employees and they identify with it more than their female counterparts. However, the
variable gender did not identify differences in the degree of effort made in the process of work tasks
performance. Senior managers feel more connected to their jobs and are more empowered with the meaning
and importance of their jobs than the ones who are at executive positions. The position in the organizational
hierarchy, however, did not identify differences in the degree of personal involvement in the job.
Keywords: motivation, job involvement, job characteristics, individual characteristics

Включеността в работата – степента, до която работата за индивида е важна част
от неговия живот – се превръща все повече във важно понятие и в емпиричните
изследвания, и в теоретичните допускания за представянето в работата и други
поведения на служителя. Най-важен компонент на нагласата за включеност е жизнената
значимост, която работата има за индивида. Желанието на личността да бъде ангажирана
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в труда, характеризира нагласата включеност и така я разграничава от вътрешната
мотивация, която се изразява в стремеж да се постигне вътрешна удовлетвореност от
своята работа (Илиева, 1998, стр. 69).
Изследване относно природата на включеността в САЩ показва, че тя е функция,
както на трудовите характеристики (Lawler, Hall, 1970), така и на индивидуалните
характеристики (Wood, 1974). Ууд посочва, че високо включеният работник възприема
по-силна и по-директна връзка между самоопределянето и представянето, отколкото помалко включеният работник. Така, според Ууд, първият е по-способен да преживее
вътрешни или управлявани от самия него възнаграждения.
В изследванията за отчуждението и американската индустрия са открити
доказателства за връзката между включеността в работата и вътрешния-външен локус на
контрол. Тези изследвания показват, че външно насочените хора са по-склонни към
отчуждение от работата си, отколкото вътрешно насочените хора (Reitz, Jewell, 1977, p.
73).
Две главни променливи, които могат да въздействат върху връзката между локус
на контрол и включеност в работата, са характеристиките на работата и полът на този,
който я изпълнява. Според Лоулър и Хол (Lawler, Hall, 1970), индивидите ще бъдат повключени в работата, когато тя им позволява да контролират работната ситуация и шанс
да използват способностите си, отколкото когато в работата липсват тези
характеристики. Ууд посочва, че включеността се развива от труд, който позволява на
индивида да преживее вътрешни или управлявани от него възнаграждения. В този ред на
мисли може да се очаква, че квалифицираният труд ще предизвика по-голямо включване,
отколкото труд, изискващ по-ниска квалификация. Reitz и Jewell (Reitz, Jewell, 1977)
смятат, че видът работа, която изисква по-висока квалификация, би следвало да
предизвиква по-силна връзка между локуса на контрол и включеността, отколкото
работата, която изисква по-ниска квалификация. Според авторите, тъй като високо
квалифицираните видове труд трябва да дадат на индивида по-големи възможности за
вътрешна удовлетвореност и по-голям контрол върху резултатите, вътрешно насочените
хора би следвало да бъдат повече включени във високо квалифицирани видове труд,
отколкото в ниско квалифицирани видове труд.
Втората променлива, според Reitz и Jewell, която намалява връзката между локуса
на контрол и включеността, е полът на индивида. Повечето обяснения относно
наблюдаваните полови различия в личностното влагане в работата обикновено могат да
се класифицират, като отнасящи се към един от двата модела за обяснение на различията
между половете за включване в работата − полов модел и трудов модел.
Според половия модел, различията в ориентацията към труда между мъжете и
жените се обясняват с различията, свързани с процесите на социализация на половата
роля. Мъжете са възпитавани да вярват, че тяхната подходяща социална роля е да
изградят кариера и да осигурят икономическа стабилност за своите семейства. Жените
от своя страна са възпитавани да приемат ролите в семейството като най-важната част от
живота. Според половия модел, по-ниската включеност в работата при жените е резултат
от процеса на социализация.
Привържениците на трудовия модел смятат, че несъответствията в трудовите
условия са главните източници на половите различия в работната ориентация. Според
привържениците на тази позиция жените показват по-ниски нива на включеност в
работата, защото жените като цяло извършват по-малко мотивиращи и носещи
възнаграждение дейности (Lorence, 1987, p. 122). Привържениците на този модел стигат
до извода, че характеристиките на трудовата среда и най-вече автономията в труда, са
най-важните детерминанти на включеността в работата, тъй като мъжете и жените
реагират по сходен начин на условията на работата.
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По отношение на възрастовите различия, Cherrington (1977) привежда три
аргумента, като обяснява защо по-възрастните служители са с по-голяма насоченост към
работата, отколкото младите. Първо, гледната точка и рамка на компетентност на
индивида се променят от различните видове практически опит, които индивидите
усвояват с течение на времето. Второ, специфичният исторически жизнен опит (като
например, Голямата депресия или Втората световна война) оказват огромно влияние
върху ценността на работата на индивида. Трето, ценността на работата на повъзрастните и по-младите служители е различна, защото по-възрастните служители са
получили различен вид обучение и натиск в процеса на социализация за разлика от това,
което са получили по-младите служители (Cherrington, Condie, England, 1979, р. 617).
Докато по-възрастните служители отдават приоритет на моралното значение на работата
и гордостта от изобретателността, по-младите наблягат повече на значението на парите,
значението на приятелите върху работата и благополучието като алтернатива в работата.
По-възрастните служители са по-силно привързани към онези ценности на труда, които
са традиционно усвоени и са считани за важни в индустриалното общество. Черингтън
(Cherrington, 1977) предполага, че по-възрастните хора вероятно са повече включени в
работата поради ранните опити в социализацията, които са наблегнали на социалното и
лично желание за упорит труд и професионален успех. От друга страна, днешните помлади служители, отгледани в по-богата и по-малко ориентирана към работата среда, се
предполага, че са придобили повече индивидуалистични и хедонистични ценности,
поощряващи обезценяването на значението на работата.
Някои изследователи (Yoshimura, 1996) се основават на допускането, че
включеността на личността зависи от това, на какъв етап от кариерното си развитие се
намира. Според Yoshimura (1996) личност, която се намира в средата на кариерното си
развитие, има по-висока включеност в сравнение с личностите, които са в ранния или в
късния етап на кариерното си развитие. В ранния етап на кариерното развитие, личността
все още не може да разбере и осмисли напълно ценността на своята работа.
Съдържанието на работата все още не е толкова богато, така че включеността на
личността в този етап се намира на едно сравнително ниско ниво. В средния етап от
кариерното развитие, личността е в състояние да разбере добре своята работа, а
съдържанието на работата й се обогатява до такава степен, че нейната включеност
преминава на по-високо ниво за разлика от предишния етап. В късния етап на кариерното
развитие, централният жизнен интерес на личността се измества от нейната работа към
живота след нейното напускане на трудовия живот (Yoshimura, 1996, p. 179).
Цел на настоящето изследване е да се установят различията, които съществуват в
мотивите за работа и включеността в нея, на служителите в научна организация в
зависимост от техния пол, възраст, заемана позиция в йерархията на организацията, общ
трудов стаж и стаж в конкретната организация.
Методи на изследване и извадка
Въпросник за изследване на мотивацията за работа. Мотивите за работа бяха
изследвани с въпросник, който съдържа 26 твърдения, обхващащи най-значимите
аспекти на работата, които са свързани с мотивацията. Въпросникът има висока
надеждност, като коефициентът на Кронбах за настоящето изследване е α=0.92.
Факторите, които се разглеждат като мотивиращи по характер, се отнасят до основните
характеристики на работата: съдържание на работата; политика на организацията спрямо
нейните членове; взаимоотношения с колегите и с непосредствения ръководител;
обратна връзка за изпълнението.
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Въпросник за изследване на включеността в работата. Включеността в
работата беше измерена с въпросника, развит от Р. Канънго, който показва по-добри
психометрични качества от останалите инструменти за измерване. Надеждността на този
въпросник в настоящето изследване е висока (α=0.80). Факторната структура на
въпросника в настоящето изследване обхваща два фактора. Първият фактор се означава
като значимост на работата и идентификация с нея. Съдържанието на втория фактор
поставя акцента върху степента, в която човек се чувства ангажиран в работата и влага
усилия в нея и поради това той се извежда като личностна ангажираност в работата.
Извадка
Изследвани са 87 лица, от които 65,5% са жени, а 31% – мъже.
Във възрастово отношение значителна част от извадката е съставена от служители,
които са на възраст от 46 до 55 г. – 34,5%, служителите в активна трудова възраст
съставляват 24,1% от извадката – от 26 до 35 г., от 36 до 45 г. – 26,4%, над 55 г. – 11,5%.
Нисък е процентът на служителите до 25 г. – 2,3%.
По отношение на равнището в йерархията на организацията, значителен е
процентът на заемащите изпълнителски длъжности – 59,8%, 31,0% от изследваните лица
заемат средно ръководно ниво, 8% от извадката заема висше ръководно ниво.
По отношение на общия трудов стаж, най-нисък е процентът на служителите със
стаж до 1 година – 1,1%, както и на служителите със стаж от 1 до 2 г. – 1,1%. Значителна
част от извадката са със общ трудов стаж над 20 години – 51,7%, от 3 до 5 г. – 4,6%, от
6 до 10 г. – 13,8%, от 11 до 15 г. – 18,4%, от 16 до 20 г. – 8,0% .
По отношение на стажа в конкретната организация, най-нисък е процентът на
новопостъпилите служители със стаж до 1 г. – 3,4%, 3,4% са и служителите със стаж в
организацията от 1 до 2 г. Най-голяма част от извадката 34,5% са служителите със стаж
в организацията над 20 г., от 3 до 5 г. – 14,9%, от 6 до 10 г. – 14,9%, от 11 до 15 г. – 17,2%,
от 16 до 20 г. – 8% .
Резултати и обсъждане
Резултатите от десперсионния анализ показват, че няма различия по пол в
мотивацията за работа на изследваните лица. И мъжете, и жените в еднаква степен са
мотивирани от ценностните аспекти на работата. Може да приемем, че мъжете и жените
реагират по сходен начин на характеристиките на самата работа. Освен това, през
последните няколко десетилетия жените стават активна част от работната сила и в
световен план се наблюдава постепенно заличаване на половите различия в сферата на
труда.
В настоящето изследване не бяха установени възрастови различия в мотивите за
работа. Този резултат буди известно учудване, тъй като едно от основните допускания е,
че възрастовата динамика на мотивите за труда отразява водещите потребности на
личността през различните житейски периоди и поради това се очаква по-младите и повъзрастните служители да са мотивирани от различни аспекти на работата и
организационната среда (Илиева, 2009, стр. 272). В настоящето изследване обаче това
допускане не получи потвърждение.
Резултатите от дисперсионния анализ (Таблица 1) показват, че заеманата позиция
в йерархията определя различия в съдържателните аспекти на работата (F=5,100, р0.05),
свързани със самата работа. Получените резултати от post hoc test за множествени
сравнения, свидетелстват за наличието на статистически значими различия между
средните за групата на заемащите изпълнителски позиции в йерархията на организацията
(Х=25,71, SD=4,394) и за групата на заемащите висши ръководни позиции (Х=30,66,
SD=4,13). Най-мотивирани от самата работа, от възможността да използват уменията и
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способностите си, от постигането на високи резултати в работата, са заемащите висши
ръководни позиции. Значително по-ниска е мотивацията на заемащите изпълнителски
позиции. Резултатът отразява допускането, че мотивацията се повишава с израстването
в йерархията. Липсата на възможност да се планира работата и да се поеме лична
отговорност за нейното изпълнение и резултатите от нея, намалява инициативността на
служителите и е предпоставка за траен спад в мотивацията (Илиева, 2009, стр. 280).
Таблица 1. Резултати от дисперсионен анализ за различия в съдържателните
аспекти на работата
Групи
N
X
SD
F
p
Изпълнители

52

25,71

4,394

Средно ръководство

27

27,37

2,676

Висше ръководство

6

30,66

4,131

5,100

0,008

В настоящето изследване не бяха установени различия в мотивите за работа в
зависимост от трудовия стаж в конкретната организация.
За да се установи влиянието на демографските променливи върху включеността в
работата, беше използван еднофакторен дисперсионен анализ (Таблица 2).
Таблица 2. Резултати от дисперсионния анализ за влиянието на
демографските променливи
Включеност в работата

Значимост на работата и
идентификация с нея

Личностна
ангажираност в
работата

Източници на вариация

F

p

F

p

Пол

3,812

0,03

3,348

0,49

Възраст

1,334

0,26

1,275

0,28

Равнище в йерархията

3,219

0,04

2,517

0,08

Общ трудов стаж
Трудов стаж в
организацията

1,173

0,32

1,376

0,23

0,898

0,50

1,890

0,09

От демографските променливи се установи единствено влияние на пола и на
равнището в йерархията на организацията върху значимостта на работата и
идентификацията с нея. От приложения Т-тест за независими извадки, се установиха
статистически значими различия в оценките за значимостта на работата и
идентификацията с нея при мъжете и жените (F=3,812, р<0,05). Различията са
представени в Таблица 3.
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Таблица 3. Различия между групата на мъжете и групата на жените по
отношение на значимостта на работата
Група
Мъже
Жени

N

Х

SD

27

27,44

5,07

56

24,48

F

T

р

3,812

2,12

0,03

6,33

Мъжете отдават по-голямо значение на работата в своя живот и по-често се
идентифицират с нея (х=27,44), отколкото жените (х=24,48). В редица изследователски
открития се свидетелства за факта, че работата е основен източник на самооценка за
мъжете, те възприемат работата като значима част от техния живот. Жените, които
традиционно са насочени към семейните и междуличностните отношения, отдават помалко значение на работата в своя живот.
Показателен е фактът, че не бяха установени статистически значими различия
между групата на мъжете и групата на жените в личностната ангажираност в работата.
Това означава, че степента на влаганите в работата усилия е еднаква за групата на мъжете
и за групата на жените.
В настоящето изследване не се установи влияние на възрастта върху включеността
в работата. Допускането, че по-възрастните служители ще отдават по-голямо значение
на работата в своя живот, тъй като те са осмислили ценността и значението на своята
работа и поради това би следвало да са по-включени, не се потвърди в настоящето
изследване.
Резултатите от дисперсионния анализ установиха, че заеманата позиция в
йерархията на организацията също определя статистически значими различия в
приписваната значимост на работата и идентификацията с нея (F=3,219, р<0,05).

Групи

Таблица 4. Резултати от дисперсионен анализ
N
X
SD
F
p

Изпълнители

51

24,21

6,64

Средно ръководство

27

26,14

4,84

Висше ръководство

7

29,85

2,79

3,219

0,04

Резултатите от post hoc тест за множествени сравнения, направен по метода на
Dunnett’s T3, свидетелстват за наличието на статистически значими различия между
средните за групата на заемащите изпълнителски позиции в равнището на организацията
(х=24,21, SD=6,640) и за групата на заемащите висши ръководни позиции (x=29,85,
SD=2,794). Този резултат потвърждава допускането, че по-висшите позиции по принцип
предполагат извършването на по-разнообразна и интересна работа, която дава
възможност за самостоятелност при планиране и извършване на работните задачи, повисоките позиции предполагат и по-добро заплащане, по-добри физически условия на
работното място, и всички тези фактори предоставят възможност да се осмисли
ценността и значението на работата. Работата на заемащите по-ниски позиции не винаги
притежава тези характеристики и това вероятно блокира възможността да се осмисли
значението й.
В резултат от дисперсионния анализ не бяха установени различия в личностната
ангажираност в работата за групата на изпълнителите, на заемащите средни ръководни
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позиции и на висшето ръководство на организацията. Този резултат буди известно
учудване, тъй като се предполага, че освен да отдават най-голяма субективна значимост
на работата си, заемащите ръководни позиции в йерархията, ще се чувстват по-свързани
с работата си и ще се ангажират в поемането на допълнителни задачи и отговорности на
работното място. Освен това, ръководителите са тези, които трябва да демонстрират
ангажираност и въвлеченост в работата, давайки положителен пример на своите
служители. Влияние на заеманата позиция в йерархията върху степента на влаганите в
работата усилия обаче не се установи.
Не бяха установени различия и взависимост от общия трудов стаж и трудовия стаж
в разглежданата организация. Едно от основните теоретични допускания беше, че
служителите, които се намират в първите години на трудовата си кариера, все-още не са
осмислили ценността и значението на своя труд и ангажираността в работата е на
сравнително ниско ниво. С нарастване на трудовия стаж, с натрупването на
професионален и трудов опит, личността постепенно се “вгражда” в своята работа и
влага максимум усилия от себе си в процеса на изпълнение на работните задачи.
Трудовата кариера се започва с желание за реализация и с готовност да се влагат усилия.
Това е и периодът, в който личността израства професионално и работи усилено за
изграждане на трудова кариера. Затова и очакването ни беше, че служителите с известен
брой години трудов опит, които са в началото на професионалното си развитие, ще
показват най-високи нива на личностна ангажираност в работата. Това допускане обаче
не се потвърди в настоящето изследване.
Служителите, които са на края на трудовата си кариера, постепенно започват да
насочват своето внимание и да влагат усилия в дейности и сфери извън работата. Освен
това, с нарастването на годините стаж, намаляват перспективите за намиране на работа,
нараства рутинността в работата и изпълнението се поддържа на необходимото равнище,
без обаче да се влагат повече усилия от очакваното.
Една от вероятните причини за не установяването на статистически значими
различия между служителите с различия в трудовия стаж, както по отношение на
ценностните аспекти на работата, така и във включеността, може да бъде потърсена във
факта, че огромен процент от изследваните лица са посочили трудов стаж над 20 и повече
години. Така например, общ трудов стаж над 20 години имат 51,7% от служителите в
организацията, а 20 години трудов стаж в настоящата организация имат 34,5% от
служителите. Това означава, че значителен процент от служителите са прекарали
трудовия си живот в организацията и те са инвестирали значителна част от уменията и
способностите си в настоящата организация и ако допуснем дори че в първите си години
трудов стаж са влагали значителни усилия и са били силно мотивирани и личностно
ангажирани в работата си, то е обяснимо, че тази тенденция не е възможно да се запази
с течение на годините.
Заключение
Резултатите от дисперсионния анализ показаха, че най-мотивирани от самата
работа, от възможността да използват уменията и способностите си, са заемащите висши
ръководни позиции в организацията. Значително по-ниска е мотивацията на заемащите
изпълнителски позиции. Можем да направим извода, че колкото по-висока е заеманата
длъжност, толкова повече работата се възприема като мотивираща сама по себе си,
интересна, социално значима и изискваща да се използват уменията и способностите и
да се постигат високи резултати (Илиева, 2009, стр. 279).
Въпреки убедителните изследователски открития за детерминиращата роля на
демографските променливи върху нагласата за включеност, резултатите от настоящето
изследване установиха влияние единствено на променливите пол и заемана позиция в
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организационната йерархия върху ценността на работата и идентификацията с нея.
Резултатите от дисперсионния анализ показаха, че работата представлява по-значима
част в живота на изследваните служители мъже и те се идентифицират с нея в по-голяма
степен в сравнение с техните колеги жени. Този резултат е очакван, тъй като работата
традиционно е възприемана от мъжете като основен източник на самооценка и
самоопределяне. Но променливата пол не определи различия в степента на влаганите
усилия в процеса на изпълнение на работните задачи.
Заеманата позиция в йерархията на организацията беше втората променлива, която
в настоящето изследване определи различия в значимостта на работата и
идентификацията с нея. Статистически значими различия се установиха между групата
на заемащите изпълнителски позиции и групата на висшето ръководство в
организацията. Заемащите висши ръководни позиции, се чувстват по-свързани с
работата си в сравнение със заемащите изпълнителни позиции в организацията, по-силно
преживяват смисъла и значението на своята работа. Позицията в организационната
йерархия обаче не определи различия в степента на личностна ангажираност в работата.
Резултатите от настоящето изследване ни дават основание да заключим, че
нагласата за включеност има за свой източник вътрешни мотивационни механизми, тя е
най-близо до ценностната система на личността и в незначителна степен се повлиява от
демографски променливи.
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
OF MODERN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Morozov Alexander V., doctor of pedagogical sciences, professor, Scientific
research Institute of the Federal penitentiary service of Russia
Abstract: the article deals with the problem of human resources management of a modern
educational organization in the context of the introduction of the professional standard «head of an
educational organization», the development of which at the appropriate levels of educational organizations
is actively conducted in Russia by a number of state institutions; the problem of developing professional
standards for different categories of managers in the field of education is caused by the need to standardize
approaches to the selection and training of heads of educational organizations, conduct an adequate
procedure for their certification, create a quality personnel reserve, etc.; revision of procedures of selection
and appointment of heads of educational organizations, dictated by the increased requirements to the level
of their managerial competence, inevitably entails the modernization of the human resources management
system of the educational organization, including, inter alia, a different arrangement of managerial accents
in accordance with the requirements of today and the main labor functions of the head of the educational
organization, corresponding to the professional standard.
Keywords: Human resource management, educational organization

In the system of management of General education in the Russian Federation in recent
years, there is clearly a tendency to appoint the heads of educational organizations of persons
from among the so – called «managers» – those who have some experience in management
activities (and, as practice shows, not always in the field of education) and well established in
this field. The term «effective Manager» has come into everyday circulation, it describes a
Manager who can perform certain management tasks, implement certain projects in a fairly
short time, with minimal costs, etc.
The presence of a modern Manager-an effective Manager of the experience of
pedagogical activity in a General education organization, and in any other educational
organization is not considered something quite necessary and mandatory. The approach to this
phenomenon on the part of higher authorities is very simple: the main thing-to be able to
manage and perform tasks.
The draft professional standard «Head of an educational organization», the development
of which in the last ten years in the Russian Federation worked and continue to work dozens of
scientists and practitioners, has, as the main goal, the unification of requirements for the
qualification of persons holding or applying for a leadership position in the education system.
Among the main elements of the activity of the head of an educational organization,
expressed in generalized functions in the Draft professional standard «Head of an educational
organization», are:
1. Management of activities: educational (as the main activity), research, expertanalytical, experimental-design, innovative and educational-production;
2. Management of the development of the organization, involving the development of
strategic goals and ways of their implementation with the involvement of internal and external
resources and taking into account the needs of all stakeholders;
3. Management of resources, including attraction and distribution of financial and
economic, material, intangible, personnel, methodical, information resources;
4. Management of interaction (external communications) with public authorities, local
governments, public organizations, etc. (Project of professional standard «Head of educational
organization», date accessed: 27.10.2019).
Each of the generalized functions, as elements of the activity of the head of an educational
organization, determine the content of his professional development, setting the directions of
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professional training and a set of competencies that can be formed in the process of specially
organized (formal) or situational-developing (informal) education (Morozov, 2017).
In accordance with the Federal law of 29.12.2012 № 273-FZ «On education in Russian
Federation» (hereinafter – Federal law «On education») educational organization, regardless of
ownership, is carried out on the basis of the principles of unity of command and collegiality
(part 2 of article 26); thus, the sole Executive body of the educational organization is the head
of the educational organization (rector, Director, chief, head, etc.) which carries out current
management of the educational institution; the existing governments of the Federal law «On
education» refers to the collective management bodies (part 4 of article 26) (Federal law «Оn
education in the Russian Federation», date accessed: 20.09.2019).
Thus, the professional standard is a tool not only for managing the activities of the head
of an educational organization, but also for his professional development in terms of its content
component (Morozov, 2019a). With regard to the activities of the head of an educational
organization, the professional standard is an opportunity in an accumulated and systematized
form to determine the set of his functional responsibilities due to modern requirements and
processes associated with the modernization of the education system. Modernization of the
education system, structural and systemic changes aimed at improving the efficiency and
competitiveness of educational organizations, the quality of education in General, have changed
the nature of the tasks to be addressed by the activities of the head in the education system.
The development of any educational organization, the quality and efficiency of its
educational and other activities can not be carried out without competent and competent
management. The effectiveness of management activity largely depends on the level of
competence and professionalism of managers (Morozov, 2019).
The subject and product of labor in the personnel management system is information that
takes the form of a decision after all processing, as a result of which it serves as a guide for the
implementation of certain and specific actions (Morozov, 2018). The complexity of the
management process is due to the number, scale of problems to be solved, the variety of
methods used, organizational principles. Another challenge is that new decisions often have to
be made at risk, which necessarily requires experience, as well as an appropriate amount of
knowledge and skills.
No less important role is played by the personal qualities of a modern leader, among
which the priority positions are: independence, sociability, determination, stress resistance,
creativity, reliability, responsibility in making risky decisions, etc. (Morozov, 2014). All
responsibility, in this case, falls on the head of the educational organization, since it is he who
makes decisions on which depend both the well-being and further development of the
organization, in General, and the material well-being of persons belonging to the organization,
in particular. The main functions of the management process are: coordination, motivation,
control, planning, organization (Morozov, 2016).
To implement the management function of various activities, the Manager can use the
tools of functional, process and project approaches, each of which has its advantages and
disadvantages, limitations in use (Morozov, 2017). In the framework of specially organized
training or self-education, the Manager can study each of the approaches, increasing the level
of his professionalism, but it is possible to learn their flexible application, depending on the
tasks and the content of the managed activity, only from personal experience. For example, the
implementation of the functional approach is justified in stable conditions with the use of a
standard set of labor operations required to perform various activities. However, this approach
will not have the desired effect in a situation where it is necessary to initiate changes in the
activity or improve its efficiency. With all the advantages of the project approach, its main
drawback is the inability to consistently initiate and launch new projects. Understanding what
approaches to management will be effective in each specific situation, the ability to flexibly
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apply them, indicate the professionalism and competence of the head (Ganaeva, Trubenkova,
2014; Mikheev, 2010).
The main concepts of management efficiency include:

performance of managers;

effective decision-making;

the effectiveness of the system of management and communications;

efficiency of the control mechanism (method) (Morozov, 2005).
Efficiency, in turn, depends on many factors: the purpose, management styles of
managers, relationships in the team, the skills of the head, the level of activity of the work. The
effectiveness of management, in many respects, depends on the availability of feedback
(response of employees), and if we take into account the fact that employees are the main
resource and source of effective development of the organization, their motivation in modern
conditions is of paramount importance in solving the problem of modernization of the personnel
management system of an educational organization. One of the most important indicators of a
cohesive team is the high motivation of employees.
In management of the educational organization many functions of management are
realized specifically taking into account features of the main and additional types of activity,
the organizational legal form, specifics of non-profit organizations. Delegation of authority is
also specific (Morozov, 2015; Potemkin, 2010).
Modern conditions of development of preschool, General secondary, secondary
professional, higher and additional professional education are characterized by mass
introduction of such innovations as, for example, network forms of realization of educational
programs, use of remote educational technologies and digital training, expansion of public
(public-professional) participation in an assessment of activity and management of educational
organizations and many other things. However, the work of many managers today is built on
an intuitive level within the so-called «manual control».
The need to develop a professional standard «Head of an educational organization» is
confirmed by the requirements of article 51 of the Federal law «Оn education», which
determines that candidates for the position of head of an educational organization must have a
higher education and meet the qualification requirements specified in the qualification
directories for the relevant positions of heads of educational organizations and (or) professional
standards (Federal law «Оn education in the Russian Federation», date accessed: 20.09.2019).
At the same time, the Federal law from 02.05.2015 № 122-FZ «On amendments to the
Labour code of the Russian Federation» (Federal law № 122-FZ of 02.05.2015 «Оn
amendments to the Labor code of the Russian Federation», date accessed: 10.10.2019) and
articles 11 and 73 of the Federal law «On education» (Federal law «Оn education in the Russian
Federation», date accessed: 20.09.2019) establishes mandatory application of professional
standards by employers if the legislation of the qualifications necessary for the worker to
perform a specific job function.
No less important for the modern head of an educational organization is the competence
in the field of strategic management, the ability to develop corporate development strategies in
practice, including in certain areas of activity. An important condition for the implementation
of the development strategy is the management of changes within the educational organization
and the management style used by the head in his activities (Morozov, 2019b).
Changes and additions made to the Uniform qualification directory of positions of heads,
experts and employees in the part describing qualification of heads of the educational
organizations and their deputies, development of standard job duties are ineffective since their
positions inevitably lag behind dynamic activity of the modern educational organization. All
this makes it necessary to create more effective management tools based on a new attitude to
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the process and content of management of an educational organization in the form of
professional standards.
The need for differentiation in the development of professional standards was noted at
the meeting of the working group of the Ministry of education and science of the Russian
Federation on the development and application of professional standards at the meeting on April
24, 2017 (Protocol № LO-43/06pr of may 4, 2017). The continuation of the development of the
previously proposed professional standard «Head of an educational organization», which
United all levels of education, was considered inappropriate, since in this case the specifics of
management activities at different levels of education are not taken into account (Project of
professional standard «Head of educational organization», date accessed: 27.10.2019).
In August 2019, at a meeting of the working group held at the Ministry of education of
the Russian Federation, it was decided to develop a professional standard that combines two
positions relating, in accordance with the Federal law «Оn education», to different levels of
General education: the head of a preschool educational organization and the Director of a school
(Lyceum, gymnasium, etc.).
A systematic, complete description of the above labor functions of management of an
educational organization in the professional standard will solve a set of problems, first of all:

in the field of management of the educational organization-qualitative
performance of all labor functions described in the professional standard, and in
aggregate ensuring achievement of the purpose(s) of professional activity, due to
their rational distribution and the organization of interaction of heads;

in training – definition of list of basic and additional educational
programs that provide training in the field of education management, developing
content, organization models of continuous education of heads of educational
organizations.
In modern conditions, creativity and the factors that determine it are the determinants of
successful management activities, contributing to rapid decision-making, the development of
original strategies, innovation and the implementation of other significant management
functions.
The definition of «creative management» is becoming not only fashionable today, but
also in demand (Vanyurikhinа, 2011). Understanding under management the effective
management including interpersonal relations, management of the organization for the purpose
of achievement of high results in professional activity, by rational use of resources, the essence
of difference of creative management consists that the approach in the solution of tasks and
problems of the organization has to be creative and non-standard, and also unexpected
(Batovrina, 2007).
The increase in demand for managers with developed creative abilities is evidenced by
the emergence of vacancies of «creative managers» in the labor market. Creative management
«works» where the created intellectual product cannot be unambiguously attributed to an
individual, but, of course, is the result of collective activity.
The effectiveness of management activity consists of creative adaptation with the use of
human resources of the organization (Morozov, 2019), where all employees know the tasks and
the main goal, support the corporate culture and image of the organization, which makes it
possible to get a good result. For adoption by the head of thoughtful, well-considered and
informed management decisions in order to promptly identify and correct problems in the
process of professional activity, requires the possession of full and reliable information
(Morozov, 2017).
Self-confident Manager provides psychological comfort in the organization, thereby
increasing the motivation of staff to work, while doubting the decision of the head does not
cause confidence in his subordinates. Stress resistance of the head in managerial activity can be
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characterized as «ability to hold a blow». The Manager may be subject to negative emotional
States: depression, irritation, anger, but the constant suppression of emotions can lead to adverse
consequences, in particular to the emergence of neuroses and, as a consequence, to
psychological burnout, which is the cause of professional deformation of the personality. That
is why it is so important for the Manager to find timely means for emotional and psychological
unloading.
The desire for growth, achievement and development is based on the need caused by the
presence of motivation to achieve (Petrov, 2013). The motivation of the head becomes the
maximum possible in the case when he faces adequate goals and when he has the necessary
resources for their implementation (including, and primarily, human).
Without the possession of the head of the educational organization such qualities as
reliability and responsibility, the success of management activity is sharply reduced, as the
process of personnel management acquires a negative connotation.
Self-education should not stop throughout the working life of the Manager. It should
become a necessary and useful habit, bringing every day more and more new knowledge, skills,
experience, allowing you to constantly work on your personal development.
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ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ ТРУДА В
ТЕОРИИ САМОДЕТЕРМИНАЦИИ
Волков Игорь Владимирович, кандидат психологических наук,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
(ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского" (ННГУ)),
Нижний Новгород, Россия
MAIN AREAS OF RESEARCH IN ORGANIZATIONAL AND WORK
PSYCHOLOGY IN THE THEORY OF SELF-DETERMINATION
Igor Vladimirovich Volkov, Candidate of Psychological Sciences,
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod,
Nizhni Novgorod, Russia
Аннотация. Теория самодетерминации Э. Деси и Р. Райана обладает высоким эвристическим
потенциалом для изучения мотивации человеческого поведения в различных областях жизни и
деятельности человека. В организационной психологии и психологии труда основные направления
исследований посвящены изучению профессиональной мотивации, стилей лидерства и управления,
удовлетворенности работой и психологического благополучия сотрудников организации. Общая
модель организации исследований предполагает изучение в качестве независимых переменных
личностные особенности работника и характеристики рабочего места и условий труда. В качестве
медиаторов в исследованиях рассматриваются базовые психологические потребности и
характеристик мотивации сотрудников. Результирующие переменные выражаются в количестве,
качестве и эффективности выполненной работы, а также в характеристиках благополучия,
удовлетворенности трудом и отсутствия заболеваемости. Теория самодетерминации представляет
собой новой и перспективное направление научных исследований и практических действий в
организационной психологии и в психологии труда.
Ключевые слова: обзор, теория самодетерминации, развитие персонала, профессиональная
мотивация.
Abstract. The theory of self-determination by E. Deci and R. Ryan has a high heuristic potential for
studying the motivation of human behavior in various areas of human life and activity. In organizational
and work psychology the main areas of research are devoted to the study of professional motivation,
leadership and management styles, job satisfaction and psychological well-being of the organization’s
employees. The general model of organization of research involves the study as independent variables of the
personal characteristics of the employee as well as the characteristics of the workplace and working
conditions. As mediators, research examines the basic psychological needs and characteristics of employee
motivation. The resulting variables are expressed in the quantity, quality and effectiveness of the work
performed, as well as in the characteristics of well-being, job satisfaction and lack of morbidity. The theory
of self-determination is a new and promising area of scientific research and practical action in
organizational and work psychology.
Keywords: review, theory of self-determination, staff development, professional motivation.

Теория самодетерминации (Deci, Ryan, 1985; Deci, Connell, Ryan, 1989; Deci,
Olafsen, Ryan, 2017; Ryan, Scott, 2018) – мета-теория, объединяющая в себе шесть
относительно самостоятельных теорий, каждая из которых имеет обширную
эмпирическую базу для подтверждения положений и постулатов теории. Это теория
когнитивной оценки, теория организмической интеграции, теория каузальных
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ориентаций, теория базовых психологических потребностей, теория содержания целей и
теория мотивации отношений.
Первоначально в теории самодетерминации рассматривались различные типы
мотивации человеческого поведения и деятельности, в том числе, трудовой.
Интринсивная мотивация (внутренняя) – наиболее известный конструкт, – может иметь
автономный, самостоятельный и внешне контролируемый характер. Автономная
мотивация характеризуется тем, что люди занимаются деятельностью с полным
чувством готовности, по собственной воле и в результате личного выбора. При этом
авторы полагают, что в контексте трудовой мотивации внешне детерминированная
деятельность может при некоторых
обстоятельствах быть также автономно
мотивирована. Иными словами, выполнение работы, заданной внешне, может стать
внутренней задачей, повышающей ценность работы и ставящей собственные цели для
деятельности на каждом рабочем месте. Контролируемая мотивация либо за счет
условных вознаграждений, либо под влиянием власти и статуса руководителя может
сузить круг усилий сотрудников, дать краткосрочный выигрыш на целевые результаты
и оказать негативное побочное влияние на последующую производительность и
вовлеченность сотрудников в работу (Deci, Connell, Ryan, 1989).
Комбинации альтернатив – автономность/контролируемость, внешний/внутренний
характер происхождения и контроля мотивации, –
формируют типичные
мотивационные типы поведения сотрудников (каузальные ориентации сотрудников)
(Deci, Connell, Ryan, 1989). Самые распространенные среди них: ориентация на
автономию (инициативность и заинтересованность в работе возникает при
систематическом удовлетворении всех трёх базовых потребностей); контролируемая
ориентация, которая сосредоточена на внешних указаниях и контроле и часть связана с
подавлением потребности в автономии с удовлетворением потребностей в
компетентности и связанности с другими людьми; безличная ориентация, возникающая
в случае в случае фрустрации всех базовых потребностей и направленная на результат
того уровня и качества, который обеспечивает избегание негативных оценок и сбоев в
работе.
Общая схема организационного поведения в теории самодетерминации может быть
представлена следующим образом.
Независимые
переменные
Контекст
рабочего места
Способствует/
Препятствует
удовлетворению
Индивидуальные
особенности

Медиаторы

Базовые
психологические
потребности

Удовлетворенные
или
Фрустрированные

Мотивация
Автономная
Интринсивная
Интернализированная
Контролируемая
Итроектированная
Экстернальная

Зависимые
переменные
Рабочие
результаты
Качество
Количество
Эффективность
Здоровье и
самочувствие

Психологическое
благополучие
Каузальные
Жизнеспособность
ориентации
Заболеваемость
Рисунок 1. Общая модель исследований поведения в организации в теории
самодетерминации (Deci, Olafsen, Ryan, 2017)
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Одна из первых публикаций на русском языке (Чирков, 1996) актуализировала
проблему соотношения интринсивной/ экстринсивной мотивации человека и характера
и качества выполняемой им деятельности. Так, обобщая результаты исследований
одного из основоположников теории самодетерминации, американского психолога Э.
Диси, В.И. Чирков показал, что внутренняя мотивация обеспечивает эффективное
исполнение новой, перцептивно и/или когнитивно сложной деятельности оптимальной
трудности. Необходимыми условиями при этом являются наличие свободы выбора
деятельности, обеспеченность оптимальной обратной связью и уверенность человека в
своей компетентности. С другой стороны, в исследованиях Э. Диси показано (Deci, Ryan,
1985),
что чем сильнее деятельность позволяет человеку чувствовать себя
компетентным и эффективным, тем выше у него будет внутренняя мотивация к данному
виду деятельности.
Одним из таких факторов развития интринсивной мотивации является характер
самой деятельности: она должна быть оптимального уровня сложности. Если
деятельность слишком простая, то она не вызовет внутренней мотивации, так как
насколько бы компетентным человек себя ни чувствовал, такая деятельность не позволит
ему реализовать свое мастерство и не предоставит возможности почувствовать себя
эффективным.
Общий постулат теории самодетерминации представляет собой утверждение
(подкрепленное значительным количеством экспериментальных исследований) о
наличии трех базовых, изначальных, имманентно присущих каждому человеку
потребностей: потребности в автономии, которая представляет собой стремление
чувствовать себя инициатором собственных действий, самостоятельно контролировать
своё поведение; потребности в компетентности как желания достичь определённых
внутренних и внешних результатов и быть эффективным в какой-либо деятельности;
потребности во взаимосвязи с другими людьми, которая представляет собой стремление
к установлению прочных отношений, основанных на чувстве привязанности и
принадлежности к некой группе. В трудовой деятельности удовлетворение этих
потребностей представляет собой важную управленческую задачу.
В одной из последних публикаций о возможностях теории самодетерминации в
решении вопросов о развитии человеческих ресурсов (Ryan, Scott, 2018) показано, как
организации могут создавать культуру высококачественной мотивации. В статье
рассматриваются целый ряд типов мотивации на рабочем месте, которые варьируются
от пассивного или контролируемого соответствия внешним требованиям до личной
оценки и внутренней заинтересованности в своей работе; показано, что удовлетворение
основных психологических потребностей сотрудников в автономии , компетентности и
взаимосвязи с другими людьми приводит к более качественным типам мотивации.
Удовлетворение этих потребностей обусловлено социально-психологическим климатом
в организации, стилем управления, способом планирования и организации работы,
хорошо продуманными компенсационными стратегиями, а также влиянием миссии
организации.
Известно, что поведение может быть мотивировано внешне и внутренне: в первом
случае речь идет о приоритетном влиянии на активность человека ситуационных
переменных: поведения других людей, оценок и реакций окружающих, физических
условий. Во втором случае детерминантами являются мотивационные диспозиции
личности, среди которых ведущее место занимают ценности, как наиболее
подверженные влиянию человека. Это деление достаточно условно, поскольку всякое
поведение в конце концов оказывается детерминированным внутренне: внешние оценки,
ситуация так или иначе преломляются через внутренние условия человека. Тем не
менее, интринсивная (внутренняя, автономная) мотивация представляет собой
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совокупность динамических и содержательных характеристик, внутриличностных по
происхождению, обусловленных личностными причинами (связаны с жизненной
позицией личности), опосредованных содержанием самой деятельности. При
внутренней
мотивации
человек
действует
и
поступает
«добровольно»,
учитывая внешние обстоятельства, но не подчиняясь им. Вопрос о том, как связаны
различные виды мотивации и можно ли говорить о генезисе интринсивной мотивации из
других видов, остается открытым.
Мета-анализ более 4000 исследований деятельности руководителей предприятий
показал, что поддержка и удовлетворение потребности в автономии у сотрудников
обеспечивает их психологическое благополучие, прогнозирует высокий уровень
вовлеченности сотрудников в деятельность предприятия, что приводит, соответственно,
к повышению производительности труда и росту эффективности деятельности (Ryan,
Slemp, Kern, Kent, 2018; Осин, Иванова, Гордеева, 2013). Вероятно, это будет
способствовать развитию личностных потенциалов сотрудников . Эта гипотеза
нуждается сегодня в эмпирической проверке. Стиль лидерства и управления,
направленный на поддержку и удовлетворение потребности в автономии у сотрудников,
может развиваться в соответствующих тренинговых программах.
Один из самых известных опросников - опросник профессиональной мотивации
обладает хорошими психометрическими характеристиками, удобен в использовании и
для ученых, и для практиков. Результаты российских исследований, выпиленных с
помощью этого опросника, показали связь автономной и контролируемой мотивации с
индикаторами увлечённости, скуки, эмоционального истощения и самооценкой
эффективности деятельности сотрудников (Осин, Горбунова, Гордеева и др., 2017). Было
показано, что автономия мотивации связана с интенсивностью и сложностью
деятельности, наличием выбора способов выполнения рабочих задач, ясностью роли,
поддержкой коллег и руководителя, наличием обратной связи, а также позитивным
климатом в организации (справедливость, уважение, открытость, участие в принятии
решений).
В другом российском исследовании было показано, что профессиональная
мотивация
обеспечивает
высокий
уровень
субъективного
благополучия,
удовлетворенность трудом, вовлеченность в работу и приверженность организации.
Таким образом, теория самодетерминации в организационной психологии, в психологии
труда представляет собой новой и перспективное направление научных исследований и
практических действий.
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ПОВЕДЕНЧЕСКАТА ИКОНОМИКА КАТО МЕТОД ЗА
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА
УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
Янко Александров Янков, Докторант,
Университет за Национално и Световно Стопанство
BEHAVIOURAL ECONOMICS AS A METHOD FOR DEVELOPING
HUMAN RESOURCES AND IMPROVING EMPLOYEE
SATISFACTION
Yanko Aleksandrov Yankov, PhD student,
University of National and World Economics
Резюме: Безспорно един от най-ценните активи на едно дружество са неговите служители.
Звучи вече тривиално, но това е факт, на който все повече работодатели обръщат внимание. В
период на засилено технологическо развитие и глобализация, с невиждани до сега темпове, пред
работниците има все по-малко бариери за влизане и излизане между различни пазари на труда –
както по място, така и по време. Наблюдава се сериозно намаляване на свободната работна ръка и
завишаване на конкуренцията между работодатели, предлагащи конкурентно възнаграждение и
различни социални придобивки. Това, на което повечето от тях не обръщат внимание, е че това не
са единствените фактори оказващи влияние върху удовлетворението на служителите. За
откриването на други такива, трябва да се обърнем към принципите на поведенческата икономика.
Само с разбирането им, бихме могли да постигнем истинска служителска удовлетвореност, без
същото да се дължи на случаен късмет.
Ключови думи: поведенческа икономика, удовлетвореност
Abstract: There is no question that people are one of the most valuable assets in a company. It may
sound trivial, but it is a fact that many managers are becoming increasingly aware of. In a time of increased
technological development and unseen globalization, employees are facing less and less barriers of entry
and exit of different markets – both in location and time. We are witnessing a serious reduction in free
labour force and increased competition between employers, offering competitive salary and various social
benefits. What most of them fail to realise is that these are not the only factors affecting workforce
motivation. In order to identify others, we must look at the principles of behavioural economics. Only
through understanding them we can achieve true employee satisfaction, without the latter being due to luck.
Кеywords: behavioural economics, satisfaction

Предпоставки
Над 10 години след Световната финансова криза, малки и средни предприятия
успяват да възстановят приходите си до пред-кризисни нива. Повечето развити страни
също съумяват да възвърнат своята икономическа стабилност. В САЩ безработицата е
достигнала рекордно ниски нива от 3.5%, които не е виждала от 50 години насам.
(Davidson, 2020). В нашата страна нивата са почти същите, с коефициент на
безработицата от 3.7% и коефициент на продължителна безработица от 2.3% (НСИ,
2019). Тези нива са доста под здравословните 4-5% и са признак на това, че икономиките
достигат своята „пълна сила“. Този нисък процент на безработицата прави задачата за
набиране и задържане на качествени кадри все по-предизвикателна, а конкуренцията
между работодатели – все по-ожесточена. Безспорен е и фактът, че работната ръка е найценният актив на едно дружество и докато през последните години работодателите са
обръщали основно внимание на клиентите си, все повече от тях осъзнават, че проблеми
с текучеството намират пряко отражение както над клиентите и клиентската
удовлетвореност, така и върху служителската, а по този начин и на самото предприятие.
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Често срещано погрешно схващане е, че не всички хора подлежат на мотивиране. Всеки
човек подлежи на мотивиране, но по различни причини. Дори служител, който на
работното място върши лични дела може да е високо мотивиран, но тази мотивация
просто не е насочена към работния процес. За да определим тези мотивиращи,
ангажиращи служителите в работния процес фактори, следва първо да се отбележи
разликата между основни нужди и нужди от по-високо ниво. След това ще разгледаме
тези нужди от по-високо ниво, които ангажират работниците, както и причините, на
които се дължат те. Тезата на настоящия доклад е, че парите и финансовото
възнаграждение са важен, но не единствен и дори не основният фактор, водещ до
повишаване на служителската ангажираност. Поведенческата икономика е науката,
която може да ни даде представа кои са тези фактори, които в действителност повишават
мотивацията на служителите и защо те работят.
Пирамидата на Маслоу
Без съмнение, първото нещо за което се сещаме, когато говорим за подобряване
удовлетвореността на служителите, е трудовото възнаграждение. То може да бъде под
различни форми – било то твърдо увеличение на работната заплата, бонуси на база
изпълнение от преходната година или тримесечие, великденски или новогодишни
бонуси и т.н. Независимо под каква форма е, търсим повече от него. Това е съвсем
разбираемо и още през 1954г., известният американски психолог Ейбрахам Маслоу
дефинира причините за това, в своята йерархия на човешките потребности. Също
наричана „Пирамидата на Маслоу“ (Фигура №1), тя играе ключова роля за развитието на
човешките ресурси и теорията за мотивацията. В основата ѝ стоят физиологичните
нужди на човека, после следват сигурност, принадлежност, увереност и
самоусъвършенстване. Теорията е, че човек се стреми да достигне върха на пирамидата,
но за това следва първо да задоволи основните си нужди (Maslow, 1943).

Фигура 1. „Пирамида на Маслоу“
Гледайки пирамидата става ясна и причината работната заплата да е важен фактор,
който работодателите имат предвид, в опит да подобрят удовлетвореността на
служителите. Без необходимото възнаграждение, служителят не може да осигури
физиологичните си нужди и сигурността си. Той трябва да има необходимите финансови
средства за да си гарантира подслон, обезпеченост, храна, вода и здраве. Прави
впечатление, че при изкачване на третото стъпало на пирамидата, парите вече не играят
роля. В тяхната разработка, Райнс, Герхарт и Минет стигат до заключението, че парите
не са единственият и не са основният мотиватор за всички. В същото време има
значително количество доказателства, че парите са важен фактор за повечето от нас.
Проучванията, изискващи от хората да подредят заплатата по важност, заедно с други
причини, не отразява с точност ефекта, който има промяната в нивото на
възнаграждение. Служителите често преувеличават, когато става дума за значителността
на заплащането. Поведенческите данни са в противоречие с тези проучвания и силата,
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която имат паричните поощрения. Въпреки че работодателите трябва да вземат предвид
както финансовите, така и нефинансовите инструменти за подобряване на
служителското удовлетворение, ще бъде грешка да се заключи, че заплащането не е от
голяма значимост (Rynes, Gerhart, & Minette, 2004). Социалните придобивки, под
формата на индиректна финансова подкрепа, също могат да повлияят мотивацията на
служителите, но нейното реално въздействие може да е слабо забележимо в някои сфери.
В проучването им върху 279 академични работници, Калвин Мабасо и Бонгани Дламини
показват, че няма значима връзка между социалните придобивки и удовлетворението на
преподавателите. Докато повишаването на възнаграждението, от своя страна,
определено води до повишаването на служителската мотивация (Mabaso & Dlamini,
2017). Анализирайки ефекта от бонусите и възнаграждението на база няколко равнища
на удовлетвореност – цялостна удовлетвореност; удовлетвореност от заплащането;
удовлетвореност от работните часове; удовлетвореност от сигурност в позицията; и
удовлетвореност от самата работа, се наблюдават ясни разлики между „твърдото“
възнаграждение и това, което се базира на изпълнение. Последното води до повишено
удовлетворение от заплащането, сигурността и до някаква степен часовете и цялостното
удовлетворение, но се отразява негативно върху удовлетворението от самата работа и
може да доведе до претоварване. Фиксираното възнаграждение също има своите
недостатъци и следва внимателно да се прецени кое от двете следва да бъде приложено
за конкретна позиция (Green & Heywood, 2007). Не малко са и проучванията, които
показват че финансовите възнаграждения имат сравнително краткосрочен ефект. Когато
се раздават бонуси, получателите обикновено са много щастливи (освен ако не са
очаквали по-голям бонус). Персоналът върши по-добра работа, мотивиран от
предоставения бонус. В рамките на шест месеца обаче хората изпитват трудности да си
спомнят за бонуса и изглежда, че той вече няма същото въздействие, което е имал, в
рамките на първите няколко седмици или месеци след получаването му. Това е така,
защото парите сами по себе си не биха могли да мотивират непрекъснато хората (Javitch,
2009). Друга причина е, че хората имат тенденцията да приемат всичко, с което
разполагат, за даденост. Бонусите и повишаването на трудовото възнаграждение не
правят изключение. След известно време от увеличение на заплатата, един работник
приема, че той заслужава минимум толкова и даже му се полага повече – независимо
дали това е вярно, или не.
Поведенческата икономика
Без съмнение финансовото възнаграждение е фактор, който взимаме предвид,
когато избираме работно място. Но то може да обезпечи само основните ни нужди физиологичните ни нужди и усещането за финансова стабилност. При подсигуряване на
тези неща, човек насочва вниманието и усилията си към създаване на семейство,
изграждане на позиция, име. Започва да инвестира в своето обучение и развитие.
Предвид това, след предоставяне на конкурентно възнаграждение, работодателят трябва
да приложи други мерки за поощрение и подобряване ангажираността на служителите.
Сред някои от по-разпространените са – предоставяне на гъвкаво работно време; опция
за работа от вкъщи; различен вид социални придобивки (допълнително застраховане,
ваучери за храна и транспорт, и т.н.); автономия и значителен контрол; усещане за
цялостен принос към извършената дейност; организиране на вътрешни и външни
обучения; признателност и одобрение; разширяване на длъжностните задължения и
разнообразяване на ангажиментите; предоставяне на стаи за отдих и забавления;
предоставяне на ясни очаквания и задължения; предоставяне на конструктивна обратна
връзка; и не на последно място - подсилване усещането, че това което се върши е важно,
значимо. Но защо тези неща са толкова важни за нас? За да отговорим на този въпрос е
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необходимо да погледнем към тези принципи от поведенческата икономика, които могат
да дадат по-точно обяснение. Бихевиоризмът е основан от Джон Уотсън, Американски
психолог, който основава психологическата школа по бихевиоризъм през 1913г. и от
тогава до сега добива набира по-голямо внимание. Областта на икономиката винаги е
била преплитана с други професионални области, така че не е изненадващо, че би се
възползвала и от бихевиоризма, за да създаде поведенческата икономика. Тази идея е все
още сравнително нова в България, но разбира се всички сме прилагали поведенчески
подходи в определен момент от живота си, повечето пъти дори без да го осъзнаваме.
Казано по-просто, поведенческата икономика е област, която се фокусира върху
ограниченията на потребителите, като ограничения във времето и информацията. При
търговията на дребно, тя може да се използва за подтикване на потребител да направи
някаква покупка, но може да бъде използвана и при служителите, за да повиши
ангажираността им в работния процес. Както научното така и бизнес обществото
оперират под грешното разбиране, че хората сме основно рационално мислещи хора и че
емоциите не са от голямо значение. Всъщност ние сме повлияни от много „отклонения“,
„предразсъдъци“ („behavioural biases“). Работодателите могат и трябва да използват тези
отклонения за да въздействат върху служителската ангажираност и да подобрят
продуктивността, насърчават лоялността.
Поведенчески отклонения
Има много поведенчески отклонения, които могат да обяснят какво ни кара да
избираме един работодател пред друг. В своята разработка, Пол Хер говори за няколко
такива предразсъдъка, като „Ефектът на ореола“, отклонение от „честота“, отклонение
от „време“ и т.н. Първият е причина, поради която рекламните агенции слагат животни
в рекламите, анимирани плодове и храни, известни спортисти и т.н. При опити за
мотивиране и ангажиране на служителите си, работодателите могат да мислят за
работното място като „продукта“. Да използват емоциите, за да подобрят
работодателската марка. Дейностите, които някои смятат за неприятни или скучни,
могат да станат примамливи, когато са свързани с по-голяма цел и са свързани със
забавни, вълнуващи преживявания. Изключително важно е всичко това да представляват
искрени усилия, за превръщане на работното място в по-добро, човешки-ориентирано и
възнаграждаващо място. Вторият е свързан с това, че колкото повече сме изложени на
влиянието на конкретен обект, ние ставаме част от него. С други думи, бавно сме
промити от културата, в която сме потопени. Културата, благодарение на многото си
взаимодействия с нея, прониква в умовете ни, оцветява мислите ни и влияе на нашите
решения (Herr, 2017). Третото „времево“ отклонение е свързано с това, че в съзнанието
ни най-силно въздействат последните моменти от работния ден, почивки, хора и т.н.
Знаейки това, работодателите могат да освобождават служителите си по-рано в
последния работен ден от седмицата, за да останат с положителна нагласа към
работодателя, през почивните дни. Виктория Илиева и Любомир Дракулевски правят
преглед над литературата свързана с промените, които често се прилагат на работното
място, базирани на прозрения от поведенческата икономика. Тяхното заключение е, че
интервенциите на работното място, основаващи се на поведенческата икономика, са
прост и ефективен начин за подпомагане на служителите да преведат личните си
намерения в действия (Ilieva & Drakulevski, 2018) . Университетската преса на Делойт
споделя няколко много важни урока, които могат да се извлекат от поведенческата
икономика на работното място: Хората са често мотивирани от професионална гордост,
справедливост, доброто благо на обществото, дори и тези мотиви да възпрепятстват
чистият ни потенциал за финансово възнаграждение. В резултат от това, паричните
стимули са често недостатъчни за да ни ангажират в работния процес. Традиционните
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икономически подбуди могат да изтласкат вътрешната нагласа и ангажираност към
високо представяне, иновативно мислене и етично поведение (Ebrahim & Murphy, 2016).
Заключение
Десет години след кризата, безработицата е на рекордно ниски нива. Привличането
и задържането на кадри става все по-сложно. Конкуренцията между работодателите се
засилва и разликата във възнаграждението става все по-малка. Без необходимото
равнище на заплащане, човек не може да подсигури физиологичните си нужди и
сигурността си, но на това ниво на „основни нужди“ не може да става дума за
служителска удовлетвореност – това е служителска необходимост. За удовлетвореност
бихме могли да говорим единствено след приемането, че тези основни нужди са
гарантирани. Изкачвайки се по пирамидата на Маслоу, възнаграждението играе все послаба роля като мотивиращ фактор, в ангажираността на работника. За да се почувства
ангажиран, той трябва да бъде разбран. Трябва да усеща своя принос в извършената
работа, да се почувства оценен и полезен. Да има възможност да се развива и да се учи.
Тези нужди са абстрактни и заемат последните 2 стъпки в пирамидата на Маслоу. За да
се повиши ангажираността на служителя към работата и работния процес, трябва да му
се представят възможности да реализира всички тези нужди и тук финансовото
възнаграждение ще се окаже неспособно да окаже влияние. Има още много примери за
поведенческо отклонение, които могат и следва да бъдат разгледани. Полезно би било да
се оцени силата на тяхното въздействие, за да може да се достигне до правилната
комбинация от мотивиращи фактори, които работодателите могат да приложат.
Практиките, политиките и програмите за управление на човешките ресурси трябва да
бъдат проектирани така, че да отразяват най-доброто ни разбиране на човешката
психология и тя далеч не се ограничава до финансовото възнаграждение.
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СЕКТОРНИ И ДЕМОГРАФСКИ РАЗЛИЧИЯ В КОРПОРАТИВНАТА
СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
д-р Мария Милкова Минкова, СУ „Св. Климент Охридски“
SECTOR AND DEMOGRAPHIC DIFFERENCES IN CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY
Mariya Milkova Minkova, PhD, Sofia Univeristy “St Kliment Ohridski”
Резюме: В доклада са разгледани секторните и демографските различия на корпоративната
социална отговорност. Доминиращите ползи на корпоративната социална отговорност бяха
установени с дескриптивна статистика и дисперсионен анализ. Във връзка с факторите на
корпоративната социална отговорност има статистически значими различия по възраст само по
отношение на компонента екологичните ползи. По отношение на факторите на КСО и различията
по образование има статистически значимо различие по образование само за екологичните ползи.
Има статистически значими различия по общ трудов стаж и за трите фактора на корпоративната
социална отговорност. Статистически значими различия има по трудов стаж в конкретната
организация и за трите фактора на корпоративната социална отговорност. Има статистически
значими различия по сфера на дейност и за трите фактора на корпоративната социална отговорност.
Статистически значими различия има по ниво на заеманата позиция и за трите фактора на
корпоративната социална отговорност. От проведеното изследване установихме, че по отношение
на факторите на КСО няма статистически значими различия между двата пола. Няма
статистически значимо различие по отношение на фактори на КСО и семеен статус. Няма
статистически значимо различие по наличие на деца.
Ключови думи: корпоративна социална отговорност (КСО), секторни и демографски
различия, управление на човешките ресурси (УЧР)
Abstract: The report views the sector and demographic differences of corporate social responsibility.
The dominant benefits of corporate social responsibility have been ascertained using descriptive statistics
and analysis of variance. Relative to the factors of corporate social responsibility, there are statistically
significant age differences only regarding the ecological benefits component. Relative to the factors of
corporate social responsibility and the educational differences, there is a statistically significant educational
difference only regarding the ecological benefits. There are statistically significant differences in total work
experience for all three factors of corporate social responsibility. There are statistically significant
differences in work experience in a particular organisation for all three factors of corporate social
responsibility. There are statistically significant differences in sphere of activity for all three factors of
corporate social responsibility. There are statistically significant differences in job levels for all three factors
of corporate social responsibility. The research found that there are no statistically significant differences
between the two sexes regarding the factors of corporate social responsibility. There is no statistically
significant difference regarding factors of corporate social responsibility and marital status. There is no
statistically significant difference regarding the presence of children.
Keywords: corporate social responsibility (CSR), sector and demographic differences of corporate
social responsibility , human resource management (HRM)

Според дефиницията, създадена от Европейската комисия, корпоративната
социална отговорност – КСО (Corporate Social Responsibility – CSR), e „концепция,
съгласно която компаниите да работят доброволно, без да са принуждавани от закона,
за постигане на социални и екологични цели в рамките на своите ежедневни бизнес
дейности“. Корпоративната социална отговорност се отнася до проблемите за
управлението на човешките ресурси, създаването на здравословна и безопасна работна
среда, изграждане и поддържане на взаимоотношения с местната общественост, на чиято
територия е ситуирана компанията, до създаването и укрепването на връзките със
служители, доставчици и клиенти.
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Така представеният цялостен подход спрямо организацията я разглежда като
пълноправен партньор в обществените взаимоотношения, придава ѝ лице на институция,
която полага грижа за благосъстоянието на обществото (European Commission, Стратегия
„Европа 2020“ - КСО).
В настоящото дисертационно изследване се включиха общо 980 изследвани лица
(ИЛ).
1)
По отношение на пола има относителен баланс в разпределението между
мъже и жени, като мъжете са 554 (56,5% от отговорилите), а жените – 426 (43,5% от
отговорилите).
2)
При възрастовите групи най-много са хората между 36-45 г. (554 ИЛ, 56,5%
от посочилите възрастовата група), следвани от тези между 46 и 55 г. (277 ИЛ, 28,3%),
26 – 35 г. (118 ИЛ, 12,0%) и над 55 г. (31 ИЛ, 3,2%). Няма изследвани лица под 25 годишна
възраст.
3)
Образованието като демографска характеристика е доста хомогенен
фактор, тъй като 97,1% от респондентите, дали отговор на този въпрос (952 на брой) са
с висше образование (бакалавър, магистър, академична титла), следвани от тези със
средно (вкл. средно-специално) и полувисше (колеж) – 2,9% или 28 изследвани лица.
4)
Общият трудов стаж (в години приблизително) е измерен в 5 категории.
376 от участниците в изследването (38,4% от посочилите отговор на този позиционен
фактор) имат общ трудов стаж между 11 и 15 години, следвани от тези с между 16 и 20
години (265 ИЛ, 27,0%), над 20 години (221 ИЛ, 22,6%), между 6 и 10 години (88 ИЛ,
9,0%), между 3 и 5 години (30 ИЛ, 3,1%).
5)
Трудовият стаж в конкретната организация е измерен в 6 категории. 304
(31,0%) от респондентите са с от 6-10г. трудов стаж в конкретната организация, следвани
с тези от 3-5г. (193 ИЛ, 19,7%), до 2г. (158 ИЛ, 15,5%), над 20 г. (138 ИЛ, 14,1%), от 1115г. (121 ИЛ, 12,3%), от 16-20г. (66 ИЛ, 6,7%).
6)
Друг основен показател е сферата на дейност на изследваните лица. Наймного представители има от сектор „Производство (цимент, бетон, машиностроене,
химическа индустрия и сходни“ – 383 ИЛ (39,1%), „Финансови, банкови,
застрахователни институции“ – 211 изследвани лица (21,5%), следват „Хранителновкусова промишленост“ – 201 ИЛ (20,5%), „Производство (шивашка индустрия и
сходни)“ – 52 ИЛ (5,3%), „Информационни технологии“ – 51 ИЛ (5,2%), „Телевизия“ –
30 ИЛ (3,1%), „Медицина и здравеопазване“ – 17 ИЛ (1,7%), „Търговия, логистика,
доставки“ – 16 ИЛ (1,6%), „Човешки ресурси“ – 15 ИЛ (1,5%), „Фармацевтична
индустрия“ – 4 ИЛ (0,4%).
7)
При анализа на позиционния фактор „ниво на заемана позиция“ 980
изследвани лица са разпределени така: 438 „Старши специалисти“ (44,7% от
отговорилите), 220 „Специалист“ (22,4%), 185 „Средно мениджърско ниво“ (23,4%), 67
„Ръководител на екип“ (6,8%), 61 „Висше мениджърско ниво“ (6,2%), 9 „Младши
специалист“ (0,9%).
8)
При разпределението по „семеен статус“ - 885 изследвани лица (90,3% от
извадката) са женени/омъжени, а 95 изследвани лица (9,7%) са несемейни.
9)
При разпределението по „наличие на деца“ - 824 (84,1%) от респондентите
имат деца, a 156 (15,9%) нямат деца.
Секторни и демографски различия в корпоративната социална отговорност
Доминиращите ползи на корпоративната социална отговорност бяха установени с
дескриптивна статистика, която включва средните аритметични стойности.
С цел да се установи дали съществуват различия в корпоративната социална
отговорност бяха направени t-тест и еднофакторен дисперсионен анализ. Издигната е
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една хипотеза: Съществуват значими секторни и демографски различия в зависимост
от факторите на корпоративната социална отговорност.
Не бяха установени статистически значими различия според пола на служителите.
Въпреки това, като цяло се очертава тенденция мъжете да показват по-високи стойности
и по трите компонента на корпоративната социална отговорност. Дескриптивната
статистика показва, че социални ползи имат по-висока средна стойност за мъжете
х=26,77, отколкото за жените х=26,45. Мъжете повече одобряват идеята за гъвкави
политики, придобиването на допълнително образование и постигането на баланс между
работа и личен живот. Вторият по големина фактор – екологични ползи отново е повисок за мъжете х=26,18, а при жените х=26,12. Мъжете повече участват в дейности,
които опазват и повишават качеството на природната среда и популяризират
благополучието на обществото. Третият фактор – икономически ползи, отново при
мъжете е по-висок х=22,15, а при жените е х=21,04. Мъжете в по-голяма степен спазват
законовите разпоредби и участват в доброволчески дейности.
По отношение на демографския фактор възраст има статистическо значимо
различие само по отношение на екологични ползи (F=6,15; p<0,001). Хората на възраст
между 36-45г. са с най-висока средна стойност х=26,47, за тях е важно организацията, в
която работят да подобрява и прилага специални програми за намаляване на
отрицателното въздействие върху природната среда. Следвани са от хората между 4655г. с х=25,87, тези между 26-35г. са с х=25,56 и над 55г. са с х=25,55. В началото на
трудовия опит е на лице желание за правене на предложения за промяна и
нововъведения, но липсата на подходящи управленчески подходи води до разочарования
и спад в инициативността.
Демографския фактор образование има статистическо значимо различие само за
екологични ползи (F=6,11, p<0,01). Изследваните лица с висше (бакалавър/магистър),
академична титла в по-висока степен х=26,20 възприемат фактора екологичните ползи,
отколкото тези със средно (вкл. средно-специално) и полувисше (колеж) х=24,93. Това
може да се обясни с по-ниския образователен ценз и поставянето на акцент върху
базисни нужди като добри условия на труд, положително отношение и колегиалност.
Общият трудов стаж е друг фактор, който влияе върху трите фактора на
корпоративната социална отговорност: за социални ползи (F=3,89, p<0,001), за
екологични ползи (F=7,40, p<0,001), за икономически ползи (F=4,63, p<0,001). По-голяма
средна стойност показват изследваните лица към социални ползи с общ трудов стаж 1115г. с х=26,87, следвани от тези с 16-20г. с х=26,83, над 20г. с х=26,41, 6-10г. с х=26,05 и
от 3-5г. с х=25,30. Във връзка с общият трудов стаж и екологичните ползи се наблюдава
отново по-голяма средна стойност при изследваните лица, с общ трудов стаж 11-15г.
х=26,54, 16-20г. х=26,34, над 20г. х=25,75, 6-10г. х=25,55, 3-5г. х=24,60. По отношение
на икономическите ползи – изследваните лица с 11-15г. общ трудов стаж са с най-висока
средна стойност х=22,25, 16-20г. с х=22,24, над 20г. с х=21,74, 6-10г. с х=21,73, 3-5г. с
х=20,93. Получените данни от дисперсионния анализ показват значимо влияние на
общият трудов стаж. Вижда се, че хората с по-голям трудов опит по-добре възприемат
ползите на корпоративната социална отговорност.
Друг позиционен фактор е трудовият стаж в конкретната организация, който
влияе на трите фактора на корпоративната социална отговорност: за социална ползи
(F=4,38; р<0,001); за екологични ползи (F=5,79, p<0,001); за икономически ползи
(F=6,66, p<0,001). От описателната статистика става ясно, че най-голяма средна стойност
имат изследваните лица с трудов стаж от 11-15г. и за трите фактора на корпоративна
социална отговорност (социални ползи х=27,06; екологични ползи х=26,47,
икономически ползи х=22,38).
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Резултатите от сфера на дейност затвърждават представата за т. нар. „закостенели
сектори“, в които има ясна структура и строга йерархизация, много нива и бавно
израстване в кариерата. Сферата на дейност влияе върху трите фактора на
корпоративна социална отговорност: за социални ползи (F=7,34, p<0,001), за екологични
ползи (F=14,38, p<0,001), за икономически ползи (F=9,18, p<0,001). От описателната
характеристика става ясно, че секторът хранително-вкусова промишленост с най-висока
степен подкрепят социалните ползи х=27,87, следват ги медицина, здравеопазване и
фармацевтична индустрия х=27,38, търговия, логистика и доставки х=26,81, ИТ с
х=26,78, ЧР с х=26,73, финансови, банкови, застрахователни институции х=26,34,
производство (цимент, бетон, машиностроене, химическа индустрия и сходни) х=26,22,
телевизия х=26,20, производство (шивашка индустрия и сходни) х=25,69. Секторът
хранително-вкусова промишленост е с най-високи средни стойности и за факторът
екологични ползи с х=27,25, следван от медицина и здравеопазване и фармацевтична
индустрия х=26,71, търговия, логистика и доставки х=26,37, ЧР с х=26,33, телевизия
х=26,06, финансови, банкови, застрахователни институции х=25,97, ИТ х=25,86,
производство (цимент, бетон, машиностроене, химическа индустрия и сходни) х=25,61,
производство (шивашка индустрия и сходни) х=24,75. И при факторът икономически
ползи секторът хранително-вкусова промишленост е с най-високи средни стойности
х=23,06, следван от сектора медицина, здравеопазване и фармацевтична индустрия
х=22,90, търговия, логистика, доставки х=22,37, ИТ х=22,29, телевизия х=22,06,
финансови, банкови, застрахователни институции х=21,91, ЧР х=21,80, производство
(цимент, бетон, машиностроене, химическа индустрия и сходни) х=21,62, производство
(шивашка индустрия и сходни) х=21,07.
Резултатите от ниво на заемана позиция имат статистически значими различия за
трите фактора на корпоративната социална отговорност: за социални ползи (F=4,03,
р<0,001), за екологични ползи (F=5,24, p<0,001), за икономически ползи (F=4,73,
p<0,001). За фактора социални ползи, средните стойности са: за висше мениджърско
ниво х=27,00, за старши специалист х=26,94, за средно мениджърско ниво х=26,58, за
младши специалист и специалист х=26,18, за ръководител на екип х=25,91. За фактора
екологични ползи, средните стойности са: за средно мениджърско ниво х=26,54, за висше
мениджърско ниво х=26,44, за старши специалист х=26,34, за ръководител на екип
х=25,80, за младши специалист и специалист х=25,52. За фактора икономически ползи с
най-високи средни стойности е висшето мениджърско ниво с х=22,50, следвани от
старши специалистите х=22,22, средно мениджърско ниво х=22,21, младши специалисти
и специалисти х=21,60 и ръководител на екип х=21,52.
Таблица 1. Резултати от дисперсионния анализ за корпоративната социална
отговорност
Социални ползи
Пол
Възраст
Образование
Общ трудов стаж
F=3,89; p<0,001
Трудов стаж в F=4,38; p<0,001
конкретната
организация
Сфера на дейност
F=7,34; p<0,001

Екологични ползи

Икономически
ползи

F=6,15; p<0,001
F=6,11, p<0,01
F=7,40; p<0,001
F=5,79; p<0,001

F=4,63; p<0,001
F=6,66; p<0,001

F=14,38; p<0,001

F=9,18; p<0,001
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Ниво на заемана F=4,03; p<0,001
позиция
Семеен статус
Наличие на деца

F=5,24; p<0,001

F=4,73; p<0,001

Няма статистическо значимо различие по отношение на факторите на КСО и
семеен статус, както и по наличието на деца.
В резултат на проведените изследвания по отношение на хипотезата, а именно:
Съществуват значими секторни и демографски различия в зависимост от факторите
(социални, екологични и икономически) на корпоративната социална отговорност,
установихме редица статистически значими различия.
Във връзка с факторите на корпоративната социална отговорност има
статистически значими различия по възраст само по отношение на компонента
екологичните ползи. По отношение на факторите на КСО и различията по образование
има статистически значимо различие по образование само за екологичните ползи. Има
статистически значими различия по общ трудов стаж и за трите фактора на
корпоративната социална отговорност. Статистически значими различия има по трудов
стаж в конкретната организация и за трите фактора на корпоративната социална
отговорност. Има статистически значими различия по сфера на дейност и за трите
фактора на корпоративната социална отговорност. Статистически значими различия има
по ниво на заеманата позиция и за трите фактора на корпоративната социална
отговорност. От проведеното изследване установихме, че по отношение на факторите на
КСО няма статистически значими различия между двата пола. Няма статистически
значимо различие по отношение на фактори на КСО и семеен статус. Няма статистически
значимо различие по наличие на деца.
Трябва да се отбележи, че концепцията за корпоративна социална отговорност, т.е.
отговорността на компаниите за социалните, икономическите, трудовите и екологични
въздействия от тяхната дейност, е нова за Република България. Получените резултати са
основание да препоръчаме насърчаването на по-активно участие на участниците на
пазара на труда в посока осъзнато полагане на целенасочени усилия за устойчиво
развитие и интегриране на социална отговорност. Необходимо е социално отговорно
поведение от широк кръг заинтересовани страни, но най-вече корпоративна социална
отговорност (КСО) от страна на бизнеса. Организациите могат да използват практиките
по корпоративна социална отговорност, за да създадат по-висока ангажираност на
служителите. Тъй като включването на служителите в такива практики, които имат
екологичен, социален или икономически характер на практика ще изисква от тях
отдаденост, ще създаде привързаност към организацията. В голяма степен обаче
прилагането на практики по корпоративна социална отговорност ще доведе до по-голямо
участие на служителитее в организационните процеси и като цяло би създало по-висока
лоялност.
КСО отдавна не е просто модерна тема или лукс за стопанските предприятия, тя се
превърна в ключово понятие за организационната култура, както и в предпоставка за
ангажираност и дългосрочни икономически успехи.
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Резюме: Развитието на човешките ресурси в съвременни условия е изправено пред редица
предизвикателства, породени от непрекъснато променящите се условия и изисквания на динамично
развиващата се среда. Като една от алтернативите на неформалното образование, обучението е
важна част от този процес. През последните години, в организациите все повече нараства
потребността от качествено обучение на персонала, насочено към подпомагане на процеси като
усвояване на нови знания, придобиване и усъвършенстване на умения, повишаване
квалификацията на служителите и не на последно място кариерното им развитие. В настоящия
доклад познатата ни държавна организация (със своите все по-трудно приложими на практика днес
ценности и функции) е схващана като ограничаващ развитието на човешките ресурси фактор, както
в професионален, така и в личен план. Съдържанието на настоящата разработка е ориентирано към
изясняване ролята на държавната организация във връзка с обучението на персонала в контекста
на управление на човешките ресурси.
Ключови думи: човешки ресурси, неформално образование, качествено обучение
Abstract: The development of human resources nowadays is facing a number of challenges due to
the constantly changing conditions and requirements of the dynamically developing environment. Being
one of the alternatives of the informal education, training is an important part of this process. Throughout
the last few years the need for quality staff training has been increasing more and more in organizations.
This training needs to be directed at supporting processes such as gaining knowledge, acquiring and
developing skills, increasing the qualifications of employees and last but not least, improving their career
growth opportunities. In this report our familiar state organization (with its values and functions that are
even more difficult to put into practice nowadays) is perceived as a factor that limits the development of
human resources in a professional as well as in a personal aspect. The contents of this work is oriented
towards clarifying the role of the state organization in relation to the training of staff in the context of human
resources management.
Keywords: human resources, informal education, quality training

През последните години, все по-често и все по-сериозно се обръща внимание на
управлението на човешките ресурси. Като значим за съществуването на всяка
организационна структура процес, той се превръща в един от основополагащите
фактори, както за прогреса на организацията, така и за развитието на служителите в нея
- като професионалисти, но и като личности. Интегрирането му в стратегиите за развитие
е съществен проблем, разглеждан от различни научни области. Стремежът през
последните години е да се постигне хармония между стратегията на отделната
организация и стратегията за развитие на човешкия и социален потенциал.
„Управлението на човешките ресурси е теория и практика, която непрекъснато се
развива и усъвършенства. В управлението на организациите няма по-динамична
подсистема на управление, която да се променя непрекъснато. Промяната изразява
търсенето на нови, по-резултатни подходи за управление на работещите, за повишаване
на тяхната производителност“ (Владимирова, 2004, с. 5).
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Макар управлението на човешките ресурси да се определя като постоянно
променящ се процес, в съвременни условия той се изправя пред редица
предизвикателства и трудности, породени от непрекъснато възникващите нови условия
и изисквания на динамично развиващата се среда. От една страна, постоянно
настъпващите изменения и появяващите се иновации във всеки един аспект от човешкия
живот, предоставят възможност за усъвършенстване на човешкия капитал, както в
организационен, така и в личностен план. От друга страна обаче, същите тези
нарастващи промени се превръщат в изисквания към индивида и организациите, на които
много често е трудно да се отговори. „Управлението на човешките ресурси е органическа
част, подсистема, от общото управление на всяка организация и същевременно
относително самостоятелна система. Кадровите стратегии и политики са неразделна
част, важен елемент от целите и стратегиите на организацията. За успешното им
реализиране допринасят в най-голяма степен стратегическия подход за формирането и
развитието на системата от човешки ресурси в организацията“ (пак там). С оглед
непрестанните изменения, настъпващи в общество на 21 век, управлението и развитието
на човешкия ресурс се оказват взаимосвързани процеси, поради необходимостта от
непрекъснато повишаване квалификацията на служителите.
Наред с еволюцията в технологиите и иновациите в съвременното общество се
наблюдава прогрес сред организациите на пазара на труда, относно използваните от тях
методи и средства за управление и развитие на персонала. Все повече компании насочват
вниманието и усилията си към интегриране на новостите към своята политика и дейност.
Това от своя страна, в голяма степен повлиява отношението на организациите към
управлението на човешките ресурси, като насочва вниманието и към индивидуалните
характеристики на отделния индивид. Тази стъпка освен, че води до улеснение на
правилното функциониране на организационната система, предоставя възможност за
усъвършенстване на служителите и повишаване на тяхната конкурентоспособност, което
допълнително благоприятства за съществуването и прогреса на организацията и
определя мястото ѝ в обществото и пазара на труда. „Няма универсална практика за
управление на човешките ресурси. Практиката на всяка организация се предопределя от
вижданията, концепциите и политиките на нейното ръководство за мястото и ролята на
човека в организацията“ (пак там). Успяващите практики са тези, които позволяват на
организацията да се справи успешно с предизвикателствата на външната среда (пазари,
технологично развитие, конкуренти) и приобщаване към целите на организацията на
работещите в нея.
Успехът на съвременните организации зависи от влиянието на множество фактори,
чрез които би могло да се постигне напредък при интеграцията на новите системи за
управление на персонала. Организационният климат и организационната култура са
едни от основополагащите последващото развитие на служителите и цялата организация
такива. Заложените и приети ценности и традиции, залегнали в основата на
организационната култура, най-често налагат матрица на поведение при планирането и
изпълнението на дейността в нея. Специфичните за отделната организация норми и
традиции заемат централно място в процеса по изграждане и функциониране на
организационната система.
С повишаване степента на образованост и квалификация сред младите хора се
изменят техните нужди, като към основните такива, познати до момента, се добавя и
потребност от уважение на личността, признание, възможност за лична изява, за
постигане на високи резултати, както и за развитие на вече усвоени знания и умения и
придобиване на нови такива. Съвременните служители биват все по-взискателни към
работодателя, организацията и условията, които предопределят тяхното кариерно, дори
личностно развитие. А развитието на съвременните организации основно зависи от
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индивидуалната удовлетвореност, личните знания, умения, опит и стремеж към
постижения на служителите.
В съвременни условия, макар и с бавни темпове, управлението на човешки ресурси
започва да придобива демократичен характер и се насочва към личността на отделния
служител. Промените в обстоятелствата все повече налагат съобразяване с
индивидуалните характеристики на служителите при управлението в организацията, тъй
като именно те лежат в основата на ефективността и просперитета на цялата система.
Днес в не малко организации, служителите дори взимат участие при формиране на
стратегии и политики, като това обикновено се случва непосредствено чрез техни
представители. Този тип ръководене се съобразява преди всичко със спецификата на
управлението на хора, а именно граждански, трудови и социални права на индивида.
Основният стремежът е да се избегне всякакво дискриминиращо и неуважително
отношение и поведение към служителите. Повишеният интерес към прилагане на
ориентиран към отделния служител подход се дължи, не само на човешки му права, но и
на неговата уникалност. Всеки отделен индивид притежава съвкупност от знания,
умения, способности и компетенции, които трябва да бъдат съобразени, не само със
заеманата от него длъжност, но и с възможностите за последващото му професионално
развитие. Успехът на развитите компании се дължи преди всичко на осъзнатата ценност,
според която всеки един служител е ценен по свои начин за цялостната структура,
функционирането и развитието на организацията.
През годините, идеята за промяна в нагласата и отношението към мястото и
значението на отделния индивид в организационната система все повече затвърждава
своето място сред политиките на компании, предимно в частния сектор. Това от своя
страна довежда до създаване на различни стратегии и концепции, насочени към
внедряването на гъвкави системи на управление в процеса на функциониране на
организациите. Идеята намира широко приложение в различни научни области, като се
смята за сигурен подход за постигане на успешно приложение на иновациите в процеса
на работа. В организационен контекст тя е насочена към възможностите за подпомагане
развитието и усъвършенстването на отделния служител, посредством повишаване на
неговата квалификация. В основата на изпълнението на тази концепция стои идеята
ученето през целия живот, която все повече модифицира схващането за кариерата и
мястото на служителя в организацията днес. Освен това оказва силно влияние върху
отношението към традиционни професии у нас, които до момента са смятани за сигурни
до живот (Карабельова, 2015).
С оглед настъпващите промени, изграждането и приложението на гъвкави системи
за управление, не винаги е леснопостижимо и приложимо във всеки един тип
организационна структура. Въпреки наблюденията върху процъфтяването на
организациите днес, все още се срещат и случаи, при които не е възможно да се използват
разнообразни организационни системи за управление. В основата на това стои
организационната култура, която понякога се превръща в препятствие, като ограничава
функционирането и последващото развитие на организацията. Като пример за такъв тип
структура може да се разгледа познатата държавната организация от миналото, която все
още се среща в страната. Разглеждан в контекста на настоящата тема, основният проблем
при културата, залегнала в познатата държавна организация у нас, е затрудненото
внедряване на гъвкави системи за управление, в следствие на което и невъзможността да
се отговори на непрекъснатите изменения и изисквания на средата.
В държавната организация у нас, през годините се наблюдават предимно
устойчивост и повтаряемост на едни и същи принципи и модели на поведение и
ръководство. Ако в миналото този тип структура е оказвала благоприятно въздействие,
що се отнася до визията и целите на организацията, при които еднаквите или подобни
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условия в структурата са осигурявали равновесие, то стабилните условия на управление
днес могат да доведат и до не толкова благоприятни за функционирането на
организацията и развитието на служителите последствия. „През годините държавната
служба се свързва преди всичко със статус на държавните служители, облагодетелстване
от служебно положение и сигурна работа до живот (Илиева, 2009, стр. 252). Несъмнено
дълго време принципът на стабилитет на служебното правоотношение, определян като
„гръбнак“ на държавната служба и разглеждан предимно и само като гаранция за
стабилен статут, посредством който се поощрява дългосрочно изпълнение на трудова
дейност, се оказва предпоставка за нейната атрактивност през годините. Наложените и
затвърдили се във времето модели на поведение като крайна неефективност, нежелание
за поемане на индивидуална отговорност, липса на мотивация и готовност за активно
включване в трудовата дейност и в процеса на вземане на решения обаче, се превръщат
в сериозен проблем за държавната организация в наши дни (Кънева, 2015).
Държавната организация у нас е позната със своята силно централизирана
йерархична структура. Строгото нормативно въвеждане на модел на управление и
поведение с акцент върху резултата при този тип устройство, през последните години се
превръща в сериозно препятствие пред процеса на продължаващо образование и
обучение. Като основен проблем може да се изтъкне стремежът към краен резултат от
управлението в държавната организация, който е всичко друго, но не и насочен към
очакванията и нуждите на служителите. Това от своя страна не позволява изграждане и
ясно дефиниране на политика, насочена към развитието и усъвършенстването
държавните служители. Създадените и използвани до момента стандарти по отношение
на продължаващото образование и обучение при организации от държавния сектор у нас
ограничават възможностите, не само за развитие на служителите, но и за прогреса на
цялата организационна система.
За разлика от структурите в частния сектор, които инвестират в продължаващо
образование и обучение, като средство за постигане на бъдеща печалба, организациите
от държавния сектор инвестират в обучение на персонала по задължение или
необходимост. Докато първите осигуряват обучения за своите служители с цел
подпомагане тяхното професионално и дори личностно развитие, вторите се сблъскват с
необходимостта от обучения, за да осигурят възможност за изпълнение на трудовата
дейност.
В зависимост от сферата на дейност на отделната държавна организация,
специалистите по управление на човешки ресурси са ангажирани с организиране и
осигуряване на планирани и предвидени в годишния план и бюджет обучения, като
отличителна тяхна черта е задължителния характер, който притежават. Тази особеност е
свързана с необходимостта, не само от конкретни знания, умения и компетенции, които
трябва да притежава всеки отделен служител при изпълнение на трудовите задължения,
но и със съответстващите удостоверяващи тяхната правоспособност документи.
Обученията от този порядък са обусловени от законовоустановените изисквания за
изпълнение дейността в организацията, като например такива, свързани с осигуряване на
здравни и безопасни условия на труд, насочени към периодични обучения за
продължаване на правоспособност, необходими за работа на новопостъпили служители
и др.
Средствата, с които разполага държавната организация са част от изготвянето на
бюджетна прогноза и проект на държавния бюджет на страната и свързаните с тях
нормативни актове. В процеса на изпълнение на държавния бюджет се разработват
указания за разпределянето му за съответната година, което от своя страна е свързано с
определяне на месечни лимити на плащанията. С оглед на бюджета, с който разполага
организация от този тип, може да се приеме, че извършването на разходи за провеждане
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на обучения е свързано с редица условности. Много често, ограничените финансови
ресурси се превръщат в предпоставка за осъществяване на обучения с неясно качество,
а то от своя страна има съществено значение за служителите и организацията.
Наред с ограничените възможности за осигуряване на продължаващо образование
и обучение, с цел повишаване квалификацията на държавните служители, не се
изключват и случаи, при които се инвестира в хаотични обучения, които не са нито
планирани, нито свързани с реалните нужди на служителите. Такива обучения водят до
изразходване на неефективни разходи в структурата на държавния бюджет и определено
не биха могли да се определят като полезни в процеса за развитие на персонала. Като
критичен момент при така съществуващите обстоятелства в държавната организация, по
отношение на продължаващото образование и обучение, може да се определи преди
всичко анализът на нуждите или липсата на такъв. Несъмнено той лежи в основата на
процеса за развитие на персонала, а липсата на информация от този характер, от своя
страна постепенно води до затрудняване в процеса на работа.
Съществуващата представа за държавните служители в страната е свързана преди
всичко с липса на желание и готовност за включване в процеса на продължаващото
образование и обучение. В тези среди битува схващането, че новите технологии и
средства за работа не са необходими, тъй като досега същите хора са извършвали
конкретната дейност без тях. Иновациите се възприемат от тях предимно като заплаха, а
почти ежедневно, съвременният служител се сблъсква с нови начини и техники на
работа. Развитието на технологиите налага все по-често въвеждане и използване на
съвременни софтуерни продукти. Внедряването на новите технологии в процеса на
работа при организациите от държавния сектор обикновено се осъществява без
предупреждение и на доста късен етап. Много често промените в тази посока са
наложителни, а не желани, тъй като съвременните условия изискват обновяване. Липсата
на подход при внедряване на промяна от този характер най-често води до повишаване
нивото на среса сред служителите, в резултат на което се наблюдава понижаване на
концентрацията и работоспособността, което възпрепятства изпълнението на трудовата
дейност. Появата на страх от непознатото и новото, породена при настъпване на промяна
без предупреждение, може да възпрепятства приемането на същата като необходима и
полезна стъпка към улесняване и оптимизиране на работния процес от страна на
персонала.
Все още голяма част от държавните служители не възприемат идеята за ученето
през целия живот, не оценяват технологичните иновации и продукти, възможностите за
развитие, които предлага неформалното образование, посредством които биха улеснили
извършваната от тях трудова дейност и не на последно място, не осъзнават своя личен
принос за организацията. Всичко това затруднява процеса на управление и развитие на
персонала в организациите от държавния сектор. Държавните служители са предимно
хора на по-зряла възраст, с дългогодишен стаж и опит в точно определената организация
или подобна по структура и управление такава. Представители на разглежданата група
служители са предразположени към обученията и в зависимост от възрастовите
особености на личността. Отношението им се дължи, не само на индивидуалните и
личности характеристики, но и на културата и ценностите в организацията, тъй като при
дългосрочното изпълнение на трудовата дейност в организации от този вид, те усвояват
заложените в тях методи на работа и начин на поведение.
Предвид конкуренцията на частния сектор и повишената обществена
чувствителност, държавната организация е поставена пред предизвикателството от
предлагане и създаване на условия, които да увеличат привлекателността на държавната
служба, тъй като дълбоко залегналите такива вече не са същите (Кънева, 2015). За
разлика от служителите в миналото, при които мотивацията се осъществява чрез външно
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поставяне на цели и възнаграждения за положения труд, служителите в период на ранна
зряла възраст днес се мотивират сами, водени от желание за развитие и усъвършенстване
в професионален, но и личностен план. Наблюдава се промяна в остарялото схващане за
организациите в държавния сектор, според което кариерното израстване се постига с
постоянство и години трудов стаж в рамките на една организация. Днес служителят не
се ограничава с това, а напротив – практиката показва, че все повече зачестяват случаи
на израстване в йерархията, посредством преминаване от различни позиции в една
организация към по-високи такива в друга такава, а „идеализираната типична държавна
служба, организирана в съответствие с модела на кариерата, все повече губи
привлекателността си за младите хора, които искат да сменят много по-често кариери,
месторабота и сектори“ (Кънева, 2015, с. 461).
Според Филип Лайт времената, в които способният персонал е проявявал желание
да се издига бавно, но постоянно, преминавайки през сложни йерархични структури са
отминали завинаги (пак там). В съвременни условия, развитието на човешките ресурси в
организацията, не само че не се осъществява бавно, но и не може да се осъществи по този
начин, тъй като измененията и изискванията, които се наблюдават предполагат
светкавични действия. Промените, които настъпват имат преди всичко психологически
характер. От организационна гледна точка промяната в схващането за кариерата е найвече по посока от осигуряваща сигурна трудова заетост за всички, към предлагаща
възможности за развитие, а от индивидуална гледна точка - сбогуване с традиционния
ангажимент към организацията, който става само условен.
През последните години се наблюдават опити за прокарване на изменения в
сферата на организации от държавния сектор, породени от натиск от страна на редица
промени в съвременното общество и ЕС. Ефективността на държавната организация има
ключово значение за обществото, както и за частния сектор. За изграждането на нова,
модерна и отговаряща на съвременните условия структура обаче е необходим
продължителен процес, при който фактори с важно значение са, не само външната среда
и европейските структури, но и вътрешната такава, заедно с всички национални,
политически и икономически особености в страната. За да се осъществи адекватна и
ефективна реформа в сферата на държавната организация е необходимо да се изгради
нова структура, която включва освен промяна в стратегия, структура, нормативна
уредба, система за управление на човешките ресурси в самата организацията, но и
подпомагане при промяната в нагласата на самите служители. В случай, че не се създадат
условия на желание и готовност вътре в организацията, наличие на външен натиск не би
било достатъчно удловие да се осъществи процес на промяна. Основният проблем, към
който трябва да се насочи реформата в държавната организация е мотивацията на
държавните служители (Илиева, 2009).
Едно от ключовите различия между организациите от частния и държавния сектор
е тяхната перспектива. Частните компании имат дългосрочна перспектива за цялостен
растеж, включваща и стратегия за развитието на най-ценния ресурс – човешкият.
Противно на тях, държавната организация залага на краткосрочна такава, при която
отделния служител е последният елемент в процеса по постигане на резултат, като дори
в много случаи не се цели успех и прогрес, достатъчно е работата да бъде свършена.
Необходимостта от дългосрочна перспектива все повече нараства. В не толкова
далечното минало, основна ценност за работата на държавните служители е
осигуряването на сигурно работно място „до живот“. Днес, главна ценност за
служителите се оказва осигуряването на подкрепящи условия за усъвършенстване и
повишаване квалификацията, посредством които да достигнат до професионално и
личностно развитие. Ето защо е повече от наложително, организациите от държавния
сектор да последват примера на компаниите от частния сектор и да насочат вниманието
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си в по-дългосрочна перспектива, съобразявайки се с потребностите на съвременния
индивид и заобикалящата го среда. В тази връзка, основното различие между двете
структури е възприемането на идеята за учене през целия живот. Тя е широко използвана
в частния сектор, като впечатляващите резултати, които се отчитат през последните
години се приписват именно на нея. В наши дни, ученето през целия живот се превръща
в реална потребност на индивидуално, организационно и национално равнище.
В съвременната епоха дори „знанието“ е признато като ценен нематериален ресурс,
посредством който може да се гарантира оцеляването на една организация (Аспридис,
Никова, 2015). За разлика от организациите в частния сектор, които първи поеха по този
път, държавната организация, макар последвала примера, все още стои на разстояние от
подобни идеи и промени. Доста голяма част от държавните служители не възприемат
идеята за ученето през целия живот, не оценяват технологичните възможностите за
развитие, посредством които биха улеснили извършваната от тях трудова дейност и не
на последно място, не осъзнават своя личен принос за организацията.
В отговор на появилите се предизвикателства през последните години в
съвременни условия по отношение на социално включване и икономически растеж в
страната е създадена Национална стратегия за учене през целия живот за периода 20142020 г. Определението за учене през целия живот, което е заложено в нея е използваното
в Меморандума на ЕК за УЦЖ (2000), което го определя като всяка дейност за учене,
която е предприемана през целия живот с цел подобряване на знанията, уменията и
компетентностите. Документът представлява опит да се изведат препоръки, които биха
послужили за основа при изготвяне на план за прилагане на УЦЖ в организациите в
България, като обхваща всички форми на образование, обучение и учене (формално,
неформално, самостоятелно), в които човек участва през целия си живот. Очертавайки
съдържанието, формите, средата и взаимоотношенията между участниците в процеса на
учене през целия живот, стратегията ангажира: учещи – всички лица, ангажирани с учене
в сферата на образованието, формалното и неформално обучение или самостоятелното
учене; доставчици на обучение; институции, които провеждат обучение, (частни,
държавни или културни институции и др.); работодатели, браншови организации,
синдикати, организации на гражданското общество и други партньори, които определят
и посрещат изискванията, свързани с потребностите от образование и обучение; области,
общини и местни общности, държавни органи – министерства и агенции, които
определят националните политики в областта на образованието и обучението.
Практиката, както в миналото, така и днес, показва, че развитието на организациите
се дължи на съвкупност от фактори, влияещи по един или друг начин върху тяхното
функциониране. Прогресът на много от организациите в частния сектор се дължи преди
всичко на инвестиране в качеството на продължаващото образование и обучение. В
допълнение, много организации залагат на обмяната на знания между членовете в нея,
тъй като този взаимен процес оказва влияние, не само върху тяхната професионална
подготовка, но и въздейства на личностно ниво, стимулирайки комуникацията,
сътрудничеството и работата в екип между тях. Известно е, че членовете на организации
със споделени мисия и ценности се включват активно в организационните дейности.
Това се дължи на усещането за принадлежност, формирането на общи цели и
изграждането на неформални социални отношения. В основата на тези твърдения лежи
природата на човека. Преди всичко - той е мислещо и чувстващо социално същество.
Ролята на самата организация при осигуряване на необходимо продължаващо
образование и обучение е от изключителна важност за развитието на човешкия капитал.
Цялостният процес на планиране, организиране и реализиране на обучение от нейна
страна, насочено към отделния служител или група служители, е изключително важен за
цялостния процес на управление и последващо развитие на човешките ѝ ресурси.
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Обученията на персонала са от съществена значимост, както за отделния служител, така
и за компанията като цяло. Придобитите допълнителни знания, умения и квалификации
на служителите предполагат по-ефективно изпълнение на трудовата им дейност, което
от своя страна повлиява и успеха на самата организация.
В организационен контекст, успех в процеса на развитие на човешките ресурси,
посредством включване на служителите в процеса на професионално образование и
обучение, може да бъде постигнат чрез поставяне на качеството като основна ценност за
компанията и организираните от нея обучения на персонала. Необходимо е, поставяйки
осигуряването на качеството като главна цел в процеса по управление и развитие на
персонала, управляващите го да подхождат отговорно и целенасочено към него, защото
само по този начин би могло да се осигури нужната подготовка на служителите.
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МЕТОДОЛОГИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ И
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА БЪДЕЩИТЕ ИМ УМЕНИЯ
Красимира Димитрова Бакърджиева,
АСПЕКТ- Мениджмънт и междукултурни отношения
МETHODOLOGICAL MODELS FOR ENHANCING THE
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF VOLUNTEERS AND FUTURE
SKILLS IDENTIFICATION.
Krasimira Dimitrova Bakardzhieva,
ASPECT-Management and Intercultural Relations
Резюме: Важността на доброволчеството нараства с всяка изминала година, което определя и
необходимостта от подобряване на възможностите за обучение и идентифициране на бъдещите
умения. Координаторите на доброволци осъзнават необходимостта от качество и ефективност на
работата на всички нива. Тенденцията към обучение в организациите и автономия на труда
прехвърли отговорността за това качество и ефективност към доброволците. В доклада са
анализирани в сравнителен аспект структурата на третия сектор в 10 Европейски страни и
представата на доброволците за техните потрeбности от умения и компетенции. В резултат на тези
констатации са препоръчани методологични модели за повишаване на професионалното развитие
на доброволците. Разпознаването, оценката и утвърждаването на уменията и компетенциите във
всички форми на обучение, с акцент върху неформалните резултати от обучението се изразява чрез
разработване и интегриране на Европейската насока за валидиране на неформалното и формално
обучение (Cedefop), чрез която дадено лице може да демонстрира умения и компетенции, придобити
чрез дейности като доброволчеството.
Ключови думи: методологични модели, професионално развитие, доброволци
Abstract: The importance of volunteering increases in each passing year which determines the need
to improve training opportunities and future skills identification. Volunteer managers are aware of the
increased need for quality and efficiency of their work at all levels. The tendency towards internal education
in the organisations and autonomy of work has moved the responsibility for this quality and efficiency
towards volunteers. The report analyzes in a comparative way the structure of the third sector in 10
European countries and the volunteers' perceptions of their skills and competences needs. As a result of
these findings, methodological models for enhancing the professional development of volunteers are
recommended. Recognition, assessment and validation of skills and competences in all forms of learning
with a focus on non-formal and informal learning outcomes is expressed by developing and integrating the
European Commission’s recommendation on the validation of non-formal and informal learning (Cedefop)
through which a person can demonstrate the skills and competences acquired through activities such as
volunteering.
Keywords: methodological models, professional development, volunteers

Когато мислим за бъдещето, първото нещо, което идва на ум са старите лозунги
като „Бъдещето е сега“ или текстовете на песните като „каквото ще бъде, ще бъде“.
Европейският доброволчески сектор е изправен пред много предизвикателства, които
изискват предвиждане и подготовка за бъдещето. Тъй като наболелите въпроси като
неравенството, изменението на климата и други призовават гражданското общество към
действие, бъдещето наистина изглежда е тук, точно сега. Това доведе до призиви за поголяма професионализация както сред платения персонал, така и сред доброволците.
Професионализацията, от друга страна, изисква умения и компетенции.
Емпиричните разсъждения се основават на теоретични предположения за развитие
на третия сектор в съвременна Европа, които се съдържат в 4 сценария за развитие:
1. Сценарий на статуквото (адаптиране към постоянна промяна)
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Глобализацията се счита за най-важната характеристика на нашето време. Разбира
се като абстрактни и неинституционализирани политически, социални, икономически,
културни и демографски процеси, независими от конкретни национални територии.
Може да бъде анализирана като нарастваща специфичност на международните и
глобални взаимодействия в сравнение с местните или държавните отношения ( M.
Castells, The Rise of Network Society, Blakwell, Oxford 2000, p. 440-453.) (които са резултат
от либерализацията на търговията, интернационализацията на производството, капитала
и глобалното потребление, създаващи световната система), като движение и приток на
хора, технологии, капитали, забавления и идеология ( включва въздуха, морето,
железопътния и наземен транспорт, пощенски, телефонни, телевизионни и
информационни транспортни системи), като ерата на космополитната безграничност, в
която се предполага, че новият „турбо капитализъм“ (Turbo-Capitalism. Winners and
Losers in the Global Economy, Harper Collins Publisher, New York1999, p. 141.) ред трябва
да се основава на механизмите на свободния пазар и в категорията на сложността или
„новата физика“, която има за цел да обясни отношенията в свят, в който всичко е
станало свободно, променящо се и нестабилно ( Z. Bauman, Liquid Modernity, Polity Press,
Cambridge 2000. ), а държавният суверенитет е заменен с мобилна захранваща система.
От средата на 90-те години наблюдаваме истински „прилив“ на неправителствени
организации. Джон Кийн пише за динамичната неправителствена система на свързани
социално-икономически институции, която обхваща цялата земя и чиито ефекти се
наблюдават навсякъде. Тези неправителствени институции и участници имат склонност
към плурализация на властта и проблематизиране на насилието, и като следствие,
ефектите от техните действия са мирни и се наблюдават навсякъде, далеч и близо, на
местно и на глобално ниво (John Keane, Global Civil Society? Cambridge University Press,
Cambrigde 2003, p. 8.,). Създават глобално гражданско общество, изградено от индивиди,
предприятия и бизнеси, неправителствени организации , социални движения, различни
общности, знаменитости, интелектуалци, мозъчни тръстове, благотворителни
организации, лобистки групи, протестни движения, независими медии, групи и
уебсайтове, синдикати и др. работодателски федерации, международни комисии,
спортни организации, всички създаващи многостепенно, тясно свързано пространство.
2. Сценарий на свободни общности
Поради глобализацията и интензифицирането на процесите на индивидуализация
ситуацията за обществата, функциониращи в рамките на националната държава се
промени. За Улрих Бек, („Рисковото общество“, издателство Критика и хуманизъм 2013),
колективните идентичности вече не играят толкова голяма роля, а институциите са
насочени към индивида, а не към групата. Следователно търсим нови начини за активно
участие в обществото. Субектите са изградени в открит, дискурсивен процес на
взаимодействие, а не както беше в индустриалното общество чрез работа, което също е
условие за достъп до демократични права.
В близкото минало в западната среда на институционализирана безопасност
настъпи качествена промяна във възприемането на социалния ред. От самото начало
всяко общество знае рисковите ситуации, обединяващи го, но Бек разделя опасностите
на такива, върху които ние нямаме никакво влияние, и на контролирани рискове. Според
него предмодерните опасности са били приписвани на богове и демони, а понятието риск
е съвременно нещо, защото е свързано с човешките решения. От 70-те години на миналия
век се насочваме към ситуация, която Бек определя като „глобално рисково общество“.
Според Бек, опасността има „сила на унищожаване, същата като войната“ и
променя формата на социалните неравенства, защото доколкото бедността е йерархична,
демократичната опасност засяга както бедни, така и богати. Всички ние станахме
членове на „световната рискова общност“ и нашето благополучие се определя от страха.
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Стойността на сигурността измести други ценности и се превърна в глобално
потребителско благо, което се организира публично.
Британският социолог Антъни Гидънс вижда глобалната социална сфера малко поразлично. Според него живеем във време, когато възможностите за промени са
приключили и страдаме поради тяхната липса. Консерватизмът е станал радикален, а
радикалният социализъм консервативен. Социалният живот има едно общо нещо, т.е.
„генерираната несигурност.“ И въпреки че животът винаги е бил рисков, генерираният
риск е резултат от намесата на човека в условията на социалния живот и природата.
(Giddens, Anthony (1991): The Consequences of Modernity. P)
Зигмунт Бауман има известни притеснения относно откритостта, предложена от
Гидънс. Днес обществото е свързано с негативните ефекти на глобализацията и
прищявките на съдбата, населението, отслабено от силата, която не е в състояние да
разбере, уплашено от собствената си уязвимост и изпадащо в мания за запечатване на
границите и сигурността на хората, живеещи в нея. (Згмунт Бауман „Общността:
Търсене на безопасност в несигурния свят“,издателство Лик 2003) Това, което е найхарактерно за отвореното общество на нашето време, е страхът, предизвикан от
несигурността на настоящето и бъдещето. Този страх предизвиква чувство на
безпомощност. Негово следствие е нарастващия „продукт на смисъл и идентичност“:
моята общност, градът ми, кварталът ми, моята улица, жилището ми, средата ми, стаята
ми, дървото ми и т.н. (M. Castells, The power of Identity, Blackwell 1997, p. 61)
Обществата, лишени от разнообразие, се характеризират с недоверие в
отношенията с други хора, нетолерантност, нежелание към „другите“ и обсебваща
преданост към „законността и реда“, които засилват класовите, етническите и расовите
разделения. В този тип общество идентичността се основава на илюзорното чувство за
равенство и сходство. В миналото градовете са създадени, за да гарантират
безопасността на гражданите срещу външен враг; днес те са свързани със страха от
вътрешен враг. Ето защо има стратегии за отхвърляне и разделяне (Зигмунт Бауман
„Глобализацията - последиците за човека“, издателство Лик 1999), също в рамките на
класите, проявяващи се в изграждане на затворени, охранявани квартали, отводняване на
градската структура към предградията и търговските центрове, или създаване на анклави
на бедност.
3. Сценарий на нарастващи неравенства
През деветнадесети век индустриалният капитализъм започва да се развива със
смайващи темпове, а различията и неравенствата между собствениците на капитала и
всички останали също нарастват. Революциите на ХХ век обаче доведоха до
въвеждането на социалноосигурителни системи и пенсии, легализацията на синдикатите
и правото на протест, както и въвеждането на данък върху доходите на физическите лица
Днес сме свидетели на ситуация, подобна на тази от преди век. Пиер Розанвалон
предполага, че това се случва, защото институциите на социалната солидарност
претърпяват криза: ефективността им намалява, в резултат на което се появава
стигматизация на техните получатели. Това е свързано с развитието на глобализирания
капитализъм и индивидуализацията на обществото (Z. Bauman, Globalization, op. cit., p.
88- 91.)
Британският социолог Гай Стендинг, смята, че ерата на глобализация (1975-2008
г.) е време, в което икономиката разрушава връзките с обществото, тъй като
финансистите и неолибералните икономисти искат да създадат глобална пазарна
икономика, основана на конкурентоспособността и индивидуализма. Подчиняването на
правилата на пазара довежда до създаване на глобална производствена система, базирана
на мрежа от предприятия и гъвкави работни практики. Целта е икономическият растеж.
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„Комодификация“ е неговият ефект, т.е. да се третира всичко като стока за покупка и
продажба. (G. Standing, Precariat. The new dangerous class, Policy Network 2011)
Очакването, че държавите трябва да увеличат гъвкавостта на пазара на труда, много
бързо се превърна в оправдание за прехвърлянето на риска към работниците и техните
семейства - това е процесът на прекомодификация на труда. Нейният резултат е
създаването на глобален прекариат, състоящ се от милиони хора по целия свят, лишени
от стабилна опорна точка, което означава постоянна заетост. Под понятието прекариат
разбираме неологизма, който съчетава прилагателното „несигурен“ (несигурен) със
свързано съществително име „пролетариат“ (пролетариат). Със сигурност прекариатът
вече е класа в процес на развитие, създаден на мястото на бившите социални класи, при
които се появява ново разделение. На върха му се намира „елитът“, който се състои от
малък брой глобално заможни граждани.
Под тях има „работодатели“, заети на пълно работно време и съсредоточени в
корпорации, държавни агенции и публичната администрация. На същото ниво има и
група от „експерти” (професионалисти), която съчетава традиционната идея за
„професионалист” и „техник”, които получават високи доходи от договори като
консултанти и като самостоятелни служители.
Под "експертите" съществува
намаляващата група от работници на ръчен труд, в миналото наричана "работническа
класа". Под тези групи, в допълнение към безработните и тези, които живеят в
периферията на обществото, съществува все по-голям прекариат.
Прекариатът изпитва гняв, беззаконие, безпокойство и отчуждение. Безсилието му
се появява не само защото представителите на новата класа "се изкушават" от целия
живот на гъвкавост в работата (с всичките си опасности), но и защото тези позиции не
позволяват изграждането на връзка, основана на взаимно доверие, създадена в
традиционна и смислена структура или мрежи. Прекариатът също няма възможности за
социална мобилност, което води до липса на ангажираност. Безработица също е част от
живота в прекариата.
4. Технически сценарий
Маршал Маклуън (M. McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic
Man (1962) and Understanding Media (1964)), канадският теоретик по комуникация, е сред
първите, които отбелязаха, че благодарение на новата технология светът се е свил до
размера на „глобалното село“. Разпространението на телевизията създаде „нова
галактика на комуникация“ - система за масова информация. През 80-те години на
миналия век се наблюдава по-нататъшна трансформация на медиите и културните
продукти стават лесни за преместване. С развитието на интернет потребителите му
станаха както създатели на съдържание, така и създатели на мрежата. Тази мрежа (World
Wide Web) даде възможност за групиране на проектите и интересите и по този начин
създаде индивидуализирана интерактивна комуникация.(B. Wellman, M. Gulia, Netsurfers
don’t ride alone: virtual communities as communities w: B. Wellman red.Networks in Global
Village, Boulder, CO Westiev Press 1999, p. 355)
Интернет е послание - така Мануел Кастелс озаглави една от главите на Интернет
галактиката. Бързото разпространение на интернет се случи около 1995 г., когато
световната мрежа за първи път стана наистина достъпна. Тогава в света е имало
приблизително шестнадесет милиона потребители на компютърни мрежи. През 2001 г. е
имало повече от четиристотин милиона, през 2005 г. милиард, през 2010 г. два милиарда
( M. Castels, The rise of the network society, Wiley-Blackwell; 2 edition (August 17, 2009) ).
Човешките действия се основават на комуникацията и Интернет промени начина ни на
комуникация, така че тя оказва влияние върху живота ни, точно както ние влияем върху
него и неговото развитие от начина, по който го използваме, създавайки нов вид контакти
- социално-технически.
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Всички тези сценарии имат отражение върху нуждите от умения. Например
уменията за онлайн общност за управление не са свързани само с техническият сценарий,
но и със сценарият на свободните общности, които често използват мобилни технологии.
Това е мястото, където визиите и реалностите се различават. Експертите, които
интервюирахме (общо 457; в периода – октомври 2015 – август 2016 г. като част от
проект “Future skills for the third sector” (FUTUR3), по програма Еразъм+, в който
участвах), са категорични, че цифровизацията е належащият сценарий и организациите
трябва да положат повече усилия за въвеждането ѝ. От друга страна ,често работят при
условията на статукво сценарий и не обръщат толкова внимание на цифровите умения.
Заети с ежедневните си задачи, бъдещите визии може да бъдат просто изтласкани
настрана; a социалните умения като работа в екип и преодоляване на стереотипите се
нуждаят от все по-голямо внимание, което насочва вниманието и към другите сценарии.
Според Джой Уилямс, научен сътрудник от „Института за изследване на заетостта“
във Великобритания, независимо от промените в начина на организиране или огласяване
на възможностите за доброволчество, тези смислени възможности представляват полза
за всички и основната ценност на доброволческата дейност, времето, предоставяно
свободно за подкрепа на други хора, остава най-важна. Въпреки че хората отделят помалко време за доброволчество, те ще бъдат все по-заинтересовани от „микродоброволчество“, т.е. доброволчество за кратки периоди от време, използвайки цифрови
устройства.
Наред с нарастващата сложност на доброволческата дейност, промените в
структурите на обслужването създават спешни нужди за актуализиране на
компетенциите на персонала. Университетите, центровете за професионално обучение и
други образователни институции се нуждаят от информация за бъдещи нужди от умения,
за да подготвят студентите за заетост в третия сектор. Много служители в сектора
работят в областта на приобщаването (бедност, безработица, мигранти, хора с
увреждания...). Фокусирането върху бъдещите нужди от умения ще помогне да се
модернизира секторът като работодател, в съответствие със стратегията „Европа 2020“
за приобщаващ растеж.
Моделът на взаимно обучение, създаден на основата на концепцията на дизайн
мисленето, дава възможност да се намерят решения за ежедневните
предизвикателствата, пред които доброволците и организацията са изправени и спомага
за генериране и развиване на идеи с позитивно въздействие за тези, за които са създадени
(т.e. самите доброволци). Чрез него доброволците могат да използват своите креативни
способности да трансформират трудните предизвикателства във възможности, да
разработват нови, иновативни решения, предназначени за хората.
Моделът на взаимно обучение на основата на концепцията на дизайн мисленето:
• Позволява овладяване на задачите и намиране на проблемите;
• Позволява поемането на инициатива при решение на проблемите;
• Позволява придържането към задачи и проблеми, докато не се стигне до
задоволително решение;
• Дава решения приспособими за всяка организация;
• Подобрява сътрудничеството.
Дизайн мисленето е процес, точка на пресичане между хора, пазар и бизнес, и
технология. Това е техника, при която човекът заема централно място, и която спомага
за по-добро разбиране на доброволците; кара ги да се чувстват по-ангажирани в
променящата се среда и дава възможност за по-значими промени, автентични промени
водени от хората в организацията. Това е структуриран подход за генериране и развиване
на идеи. Разчита на способността на доброволците да бъдат интуитивни, да
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интерпретират, това което наблюдават и да развиват идеи, които са емоционално
значими за този, за когото са предназначени.
За разлика от повечето модели , процесът стартира с идентифициране на нуждите,
а не с идеи. Това е цикличен метод, и в случай на проблем в един от процесите, можем
да се върнем към предишната стъпка.
Многообразието в нуждите на доброволците и дигитализацията ще бъдат движещи
сили, оформящи работата в третия сектор. Работата в третия сектор ще става поразнообразна, тъй като идентичността на хората и доброволческата дейност стават все
по-сложни. Това ще изисква набор от насоки и социални умения, които трябва да се
използват в различни области и ситуации, както лице в лице, така и онлайн. Това е нещо,
за което европейските организации от третия сектор трябва да започнат да се подготвят
в момента. По-специално, дигитализацията изисква спешни потребности от обучение,
дори и да не се появява в ежедневната работа. Ако организациите от третия сектор сами
не могат да осигурят обучение или други възможности за обучение, те трябва да търсят
партньори от образователни институции, синдикати, компании и други организации.
Третият сектор ще получи по-силна роля като работодател в цяла Европа и той трябва да
обхване бъдещето, преди да бъде задушен от множеството предизвикателства, които
предстоят.
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Abstract: This research paper explores the current trends in human resources management practices
in Bulgarian companies. The sample of the research consists of 359 participants with different demographic
characteristics, working in companies from different sectors in Bulgaria. Four main practices in human
resources management were derived – recruitment and performance appraisal systems, leadership styles
and values, remuneration and social benefits, and work characteristics. The dimensions of people
management in organizations, based on the David Guest’s model for personnel and human resources
management were measured. Most of the participants (78,31%) believe that the main function of the HR is
to minimize the costs and meanwhile to optimize and maximize the benefits for the employees and the whole
company. The main results showed the perception of a long-term perspective in human resources
management. The important role of psychological contract in the relationships between employees and
organization was established. Trainings are also a crucial part of the employee’s well-being at work but
63,05% state that the training opportunities are limited and closely related to the daily activities.
Keywords: human resources management, leadership, performance and appraisal, long-term
perspective, psychological contract

Human Resource Management Concept
In the recent years organizations have understood the importance of having the right
people to do the right job in the best possible way. Human capital has been valued more and
more as a crucial element for the whole business strategy success. Management has turned into
a people-oriented approach.
Human resource management can be defined as a strategic, integrated and coherent
approach to the employment, development and well-being of the people working in
organizations (Armstrong & Taylor, 2014). It was defined by Boxall and Purcell (2003, p.1) as
“all those activities associated with the management of employment relationships in the firm”.
This includes: personnel selection, recruitment, on boarding, training, development,
compensations and benefits, retention, definition of employment needs, competency mapping,
appraisals, career paths, performance management, turnover, health and safety, motivation and
many others. The Society for Human Resource Management (SHRM) and its affiliated
Certification Institute43 have identified six broad functional areas of human resource
management (Steward & Brown, 2011): strategic management, workforce planning and
employment, human resource development, total rewards and risk management. Those are
constantly changing in parallel with the specifics of the different business sectors. Both
employees and organizations are in a dynamic adaption process in which the maximum of both
sides is taken out.
A new perspective in the human resource management starts to develop in the 1980s and
1990s when the organization is treated as a key competitive advantage that should be managed
and developed effectively. Strategic planning becomes crucial management element (Reidy,
2015). The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD, http://www.cipd.co.uk/ )
has even developed a holistic concept that includes terms like „strategic“, „added value“, „client
advantage“ and the idea for „cheaper, faster, easier“ production of goods and services (Francis
& Keegan, 2006). The market economics and the „spirit of capitalism“ define the temps and
43
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direction of the development of the organizations. The human resource management is part of
the whole strategic policy of the company and human capital is the main production force and
source of customer satisfaction and profitability. Selection, recruitment, talent acquisition,
management and retention are the basics of outdstanding results of the business process. Those,
who know how to manage this talent and workforce, are actually the one leading the company
to success.
In the recent 20 years there is a change in the concept for human resource management.
One perspective is based on the model proposed by David Guest (1987) for personnel
management and human resource management. The main differentiation is in the understanding
of several crucial characteristics which divide the two concepts generally as administrative and
bureaucratically vs. strategically oriented. Those aspects are related to the nature of the human
resources approach – either short-term or long-term; psychological contract (based on
compliance or willing commitment); job design; hierarchical or flexible organizational
structure; remuneration; recruitment; training and development opportunities; trust in employee
relations; acceptance of the HR function and criteria for effectiveness of it, etc. (Guest, 1987;
Henderson, 2011; Alexandrova, 2016; Ilieva & Alexandrova, 2017).
Some other authors use similar classifications. Armstrong (2006) speaks about 4 types of
management – people management, personnel management, human resource management,
human capital management. Linda Reidy (2015) makes a parallel between personnel and human
resource management on the basis of 4 factors – integration, strategy, employees-managers
relations and organizational design. The workforce becomes more flexible and multifunctional. The recruitment processes focus on the professional and educational background
but together with that – on the adaptability and fit to the existing teams (DukeII & Udono, 2012;
Francis & Keegan, 2006). So the main goal of the HR experts is to meet the best company with
the best employees.
Another very popular classification of the HRM models is the one of the “hard” and the
“soft”. This differentiation is quite popular in the business but it also has a solid theoretical
background. Usually, the hard models treat the human resource as equal to all the other
resources in the company. The focus is on the organization itself, its goals and functional needs.
The soft models, on the other side, are built on the personality traits, emotions and behaviors of
the employees. This somehow reflects the “X and Y” theories of McGregor where the first
emphasizes the production processes and the final result and the second one – people’s
satisfaction and personal value for reaching the goals (Truss et al., 1997; Reidy, 2015;
Armstrong, 2006).
One more well-known model is the “7-s model” of the McKinsey Consulting Group44. It
also divides the “hard” and the “soft” in the HR. The hard part includes the structure, systems
and strategy and the soft one – style (of the management), staff, skills and shared values. This
somehow is a continuation of what was previously said. When the focus is on the personnel
management, the important thing is understanding the organization as a structure that functions
due to different systems and long-term strategy. Employees are valued as a means for reaching
the goals. When you want satisfied, motivated and involved people, you choose inspiring
leaders that appreciate and develop skilled and talented professionals, share values and
everyone is involved in the strategic planning and forecasting. This is actually the next step to
strategic HRM where the human resource management is part of the whole organizational
strategy (Wright & McMahan, 1992).
Research Methodology and Sample

44
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The aim of this study is to make a picture of what is the current situation of the trends in
human resources management in Bulgarian companies. It explores different industries and tries
to get a general overview of those processes within the organizations.
HRM practices are measured by two different questionnaires. The first one is based on
the model of David Guest for personnel and human resource management (Guest, 1987;
Henderson, 2011). Using the 11 dimensions of comparison between the 2 models, 11 double
items were created. This questionnaire is created by the author of this paper for the purposes of
the research and it is related with the strategic orientations in HRM (Alexandrova, 2016). The
participants should pick one of them. Each item is taken into consideration individually. The
internal consistency of the whole questionnaire is α=0,67, which is a good statistical value.
The second questionnaire examines the HRM practices. It contains 38 items measured by
a 5-degree Likert scale from 1 – Fully disagree to 5 – Fully agree. It is a combination of several
other questionnaires – one, developed by Snezhana Ilieva about the HRM (Ilieva &
Alexandrova, 2017), the organizational diagnosis questionnaire of Weisbord (Weisbord, 1976)
and some additional items added based on different models for strategic human resources
management (Armstrong, 2006). Participants should have in mind their current organization.
After the principal components factorial analysis with Varimax rotation, 4 scales have been
created: “Managerial styles and values” (18 items, α=0,95), “Recruitment systems and
performance appraisal” (11 items, α=0,92), “Work characteristics” (6 items, α=0,82),
“Remuneration and social benefits” (3 items, α=0,72). The internal consistency of the whole
questionnaire is 0,97, which is a very high statistical result.
359 participants took part in this study – all of them employed in companies from different
sectors in Bulgaria. Out of those who responded 49,58% are men and 50,42% – women. Based
on age, most of the people are between 26 and 35 years old (51,27% of those who have given
an answer), followed by those between 36 and 45 years (29,18%), 46-55 years (10,48%), under
25 years (5,67%) and over 55 years (3,4%). 80 % of the respondents have university degree.
Total work experience is divided in 5 groups: 26,63% of the participants who responded to that
positional characteristics have total work experience between 11 and 15 years, followed by
those between 6 and 10 years (26,35%), up to 5 years (20,4%), over 20 years (14,16%) and
people with total work experience of 16-20 years (12,46%). The work experience within the
current organization varies between 0 and 35 years with a mean value of M=4,64. Based on the
industry, most represented are the professionals from “Information Technology” – 29%,
followed by “Construction, Architecture and Installing Activities” (17,8%), “Human
Resources” (11,4%), “Financial, Banking and Insurance Institutions” (8,4%), etc. Hierarchy
level as a demographic factor is applied to 295 respondents (except for those from
“Construction, Architecture and Installing Activities” sector): “Senior Specialists” (25,1%),
“Specialists” (22,8%), mid-level management (12,8%), “Senior Management” and “Junior
Specialists” (both 7,2%), and “Team Leaders” (7%).
295 of the participants completed all of the questionnaires. The representatives of
“Construction, Architecture and Installing Activities” sector did not fill in the Guest model
questionnaire.
Current Trends in HRM Practices in Bulgarian Companies
Dimensions and Strategic Orientations in HRM
The first perspective of HRM analysis follows the Guest model (Guest, 1987) for the
personnel and human resource management and it is about the dimensions and strategic
orientations in HRM. The results show that some of the items (those that are related with the
long or short-term perspective for human resources development; reasons for “psychological
contract” signing; organizational structure; training and development opportunities; success
factor for HR specialists activities) have greater difference between the 2 aspects while others
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are almost balanced (recruitment and work processes; trust between employees and
organization, etc.). The analysis follows the changing perception of the employees about
different dimensions in HRM. This is the starting point in putting the frames of this research
and picturing the current trends in HRM in Bulgarian companies.
Table 1. Aspects of the HRM approaches, N=295
Human resources development perspective is:
Short-term
27,12% 72,88% Long-term
The “Psychological contract” (informal psychological relations between the employee
and the organization) is based on:
Employee compliance
26,1%
73,9%
Voluntary engagement of the
employee
Work processes are structured in a way that the focus is put on:
Serial production (Quantity based) 42,03% 57,97% Team work
Organizational structure is:
Hierarchical
64,41% 35,59% Flexible
Defining remuneration is based on:
The role occupied
44,41% 55,59% The personal input
Personnel recruitment uses mainly:
External channels
45,42% 54,58% Internal channels
Training and development opportunities are:
Limited; strictly related to work
63,05% 36,95% Various and open for everyone
In the relations between the employee and the organization there is:
Low trust
47,12% 52,88% High trust
The HR function is:
Specialist one; bureaucratic; 51,53% 48,47% Consultant
one;
deeply
separated from the line manager
integrated in line management
and flexible
The HR Specialist role is related to the employees’ well-being:
Yes and this leads to wrong 42,03% 57,97% No – they are not related
expectations
Success criteria for the HR Specialists activity is:
Minimizing costs
21,69% 78,31% Costs control and maximizing
the benefits
Analyzing the dimension and strategic orientations in HRM we may sat that having a
long-term orientation (for 72,88% of the people) gives stability and security of the work place.
Together with that, employees become more open to plan future activities and participate in the
strategic picture of the company. Working in a dynamic, sharing, tolerant organization, makes
employees more oriented towards others, more cooperative and supporting which leads to
citizenship behaviors. That is supported by the fact that people accept the work processes as
more team oriented (57,97% of the people) than just focused on completing the tasks. They also
have high trust (52,88% of the people) in their relations with the organization. Remuneration is
formed on the basis of a combination of the standards and ranges for the role together with the
personal input by the employee. Recruitment channels go in parallel internally (referrals,
promotions, transfers, etc.) and externally (through vendors, outsourcing, etc.).
The perception of the organizational structure more like a hierarchical (64,41% of the
people) than flexible one shows that employees need clear and understandable work models
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and straightforward management styles. They accept the role of the HR specialist more like an
administrative one and quite separate from the one of the line manager. It’s not clearly defined
how and whether (maybe not) this affects the employees’ well-being (which is a wrong
understanding of the role). Together with that, people need more and various trainings, not only
related to their specific job role. The positive thing is that the HR activities are not only
measured by cost reductions but with maximizing benefits for the company as a whole (78,31%
of the people).
All that shows that employees have a critical attitude towards the HRM systems in their
organizations. They are active participants in the organizational life and do stand for their values
and believes. This what is in the base of the effective communication and relationship and
creating a positive working environment and motivated employees.
HRM Practices in Bulgarian companies
The other perspective of analyzing the HRM practices is based on four aspects. “Work
characteristics” have the highest mean value of M=3,78, SD=0,81, followed by “Managerial
styles and values” with М=3,40, SD=0,86, “Remuneration and social benefits” with М=3,39,
SD=1,00 and the lowest is the perception of the “Recruitment systems and performance
appraisal” - M=3,11, SD=0,91. All 359 participants are included in that part of the analysis.
In the recent years employees have become more “picky” when they choose their next
work place. It is not only about the good name of the company, the positive feedback and the
excellent social image. Basic things like work conditions, flexible working hours, location of
the office become essential. Working people are also family people and they need the freedom
to organize their personal and professional tasks. Work-life balance is crucial for the whole
employee satisfaction and effectiveness of the organization. Together with that, people want to
be challenged at their work. They want to participate in new and exciting projects that will give
them the chance to prove themselves, to learn new things, to climb the career ladder. The
essence of the work is also a stimulator for greater involvement and personal input when it is
interesting, dynamic and innovative.
Another very important part of the human resource management is the perception of the
managerial styles and values orientation. The stronger the organizational culture of one
company is, the more committed its employees are. Every organization is unique. It has built
recognizable mission, vision, strategic orientation that position it on the market. All that is
incorporated in the established internal norms and regulations, behavioral models, good
practices, etc. Employees should follow the order created by the examples of their managers
and colleagues. They believe that engaging in initiatives that support and promote the corporate
identity will increase the benefits that they will gain personally and within the group and the
organization. Together with that, commitment to work goes beyond the behavioral aspects of
this. It also includes emotional attachment and interpersonal exchanges. And it is really
important the role model that you have, what support and direction you get and the personal
willingness to show and develop your potential within the framework of well-established and
working values.
Remuneration has always been an important part of the employee-organization
relationship. What one is paid matters no matter where it is placed in the hierarchy. Here it is
taken into consideration not only the basic salary but the full package of social benefits – sport
cards, food vouchers, additional health insurance, bonuses, etc. Employees value the justified
distribution of the payment based not only of the ranges for the role but on the personal input
as well. This information is highly sensitive and confidential but people share and discuss it
with closer friends and colleagues. They compare and become more insisting. The focus shifts
from what one basically needs to survive to what additionally that one may get so that this will
increase the whole life satisfaction.
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Recruitment systems and performance appraisal as an HRM practice is rated the lowest
within the sample. This somehow might be accepted by the subjective understanding of those
processes. This is the aspect of the human resource management that might be influenced by
the employees to the greatest extend. Selection and recruitment is the first process within an
organization that a new joiner encounters. Based on the initial impressions and shared
expectations further relations are established. That’s why it is very important those to be clearly
understood by the both sides. There should have direct and measurable performance criteria,
steps for reaching and evaluating them. And these processes should be open and not subjected
to personal and unprofessional motives because this will cause decrease in employee
motivation, satisfaction and effectiveness.
Sector Specific Characteristics of the HRM Practices
Interesting sector specific characteristics within the HRM practices in Bulgarian
companies came out in the process of this research. Specialists from one of the most presented
sectors view the organizational structure more like a hierarchical than a flexible one:
information technologies (IT) (56% vs. 44%), financial, banking and insurance institutions
(87% vs. 13%), sales (63% vs. 37%), educational institutions (75% vs. 25%). Only within the
human resources (HR) sphere the perception of the organizational structure is oriented to
flexibility (54% vs. 46%).
As a whole, those results reconfirm the idea of the so called “rigid sectors” where there
is a clear structure and strict hierarchy, many levels and slow career development – the banking
and the educational ones. In more dynamic sectors like IT and sales, the focus remains on
following the rules and politics and setting a detailed criteria for performance. Human resources
seem to be the most flexible. They emphasize on the employees’ needs, adapting to the
environment and creating a positive climate.
Another HRM aspect is the remuneration. We have sectors where traditionally the main
focus is on meeting the targets, team effectiveness, bonus-related results: IT (65% against 35%),
HR (59% vs. 41%), sales (69% vs. 31%). In other spheres there are specifically designated
salary ranges for every role that are strictly followed. Education is such an example. Every level
in the hierarchy corresponds to certain compensation package (like for example what a
professor is paid is different to what an assistant takes, based on the experience, the prestige,
etc.) and this is not subjected to negotiation. In the financial sector for example, there is a
balance in the perception of the remuneration formation (50% vs. 50%).
Trust came out to be crucial for the effective human resource management practices. This
is a factor that influences to a great extent the relationships between the employee and the
organization. It is most valued by the specialists within the IT (63% vs. 37% respondents), has
moderate values for the HR professionals (56% vs. 44%) and sales (56% vs.44%) and is
balanced in the educational sphere (50%/50%). The “finance guys” miss the trust in their
relations which might be explained by the closed market and great competitiveness. Usually, it
is really difficult to cover any kind of information and know-how. Sharing good practices and
work models is limited and confidential. Those specialists spy on the competitors but are really
cautious in sharing.
It is hard to define what the function of the HR specialist is as a whole because it is a
complex and multi-dimensional one. The HR professionals may see the whole spectrum of HR
services, the pitfalls, the challenges. That’s why they see the function more like a consultancy
oriented (71% vs. 29%). This is applicable for the sales people as well. They are one of those
who are constantly enrolled in different soft skills trainings – how to communicate, how to
present, how to sell better, etc. They have a close interaction with the HR consultants and may
benefit from it. The focus is shifted within the IT (57% vs. 43%) and financial, banking and
insurance institutions (60% vs. 40%). Those sectors accept the HR function as an administrative
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one. They put stress on recruiting, hiring, personnel administration, etc. The talent
identification, development and motivation is more related to the line managers’ activities.
There is a balance in those perceptions within the educational institutions (50%/50%).
A question that rises up is then how the role of the HR is related to the well-being of the
employees. Is this a main responsibility (which is a wrong view) or is it a bypass effect?
Specialists from the IT (63% vs. 37%), educational institutions (94% vs. 6%) and sales (56%
vs. 44%) clearly define those differences. They focus on their own performance and
responsibility how they feel at their workplace. The finance sector cannot certainly state what
the situations is (50%/50%). Maybe the reason is that they do not focus so much on the HR
activities. However, the HR specialists themselves believe that they are responsible to make
their employees happy (88% vs. 12% that do not think so). They are always responsive,
supportive, and available at any time and therefore it is hard for them to define their main
responsibilities and to minimize any additional actions that may create wrong expectations. At
a certain point this may become a problem due to the fact the basic HR related tasks remain
unprocessed and the perception of what exactly they are doing becomes ambivalent.
In relation to the HRM practices within Bulgarian companies, only remuneration and
social benefits are statistically significantly influenced by the industry of the organizations
(F=3,302, p<0,00). The highest mean values are within the dynamic and fast expanding sectors
like IT (М=3,80), telecommunications (М=3,56), sales (М=3,52), HR and the financial sector
(with the same mean value of М=3,48). Those spheres are the most competitive ones and one
of the key factors for talents acquisition are the social benefits. That is why those specialists are
quite sensitive and picky when it comes to looking for their new job. On the other side, the
employers become more and more innovative in being attractive for the job seekers. They create
new ways of stimulating employees by implementing new kind of services like exotic
excursions, an option to hire the partner (wife/husband) within the organization, taking care of
the kids by creating kindergartens within the office space, etc. This will help and ease the worklife balance and will make the employees more relaxed, focused, and engaged in the working
processes.
On the other hand, we have sectors where traditionally people are not satisfied with what
they earn – medicine/healthcare (М=2,96), transport and tourism (М=2,83), production
(М=2,82), education (М=2,71). These results are not strange and they depict the socioeconomic situation in Bulgaria in the last few years. However this might be a potential strive
for a change. Those are one of the basic spheres of the social life. The work of different kind of
specialists and institutions may examine thoroughly the reasons for those attitudes, propose
some major reforms if needed and create programs that will increase satisfaction and
productivity of the employees within those sectors.
Limitations of the study and conclusion
This research is an attempt to take the general of view on the current trends in HRM in
Bulgarian companies from different industries. Some of its limitations are related with the
biases in the sample – mainly young and highly educated people. However, for the leading
sectors like IT, telecommunications and finance this is the newest employment standard – fresh
graduates, eager to earn money and to grow and develop really fast. Together with that we have
not an equal representation of the different industries. This leads to the fact that we cannot make
clear conclusions but we may have some directions for further examination. Some
improvements might be also done in the methodology used but having in mind that both of the
questionnaires are created specifically for this research and they show good psychometric
characteristics – this is a good starting point.
Based on the results we may say that human resource management practices are changing
every day in parallel with the workforce movements, higher education and specialization,
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knowledge transfer, business and environmental needs. The key for successfully operating on
those dynamic markets is hidden in building trust in the relationships between the employees
and the organization. Setting a long-term perspective with various opportunities for learning
and development will put a solid base for expanding the scope of the personnel expertise. All
that is a very important part of the strategic planning and taking the right dimension in the
human resources management. Work characteristics that align with the personal preferences
and needs of the employees give certain freedom to structure the work processes in the most
optimal way. And the core values of the organization, incorporated in the managerial styles and
behaviors, state the general vision of what is really important and guiding to success. The faster
and the easier organizations understand those trends, the greater will be that success. And we
should not forget that every economic sector has its specifics that significantly influence the
perception of the HRM processes and it should be taken into consideration.
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КРОС-КУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ И ОРГАНИЗАЦИОННА
КУЛТУРА
КОСМОПОЛИТИЗМЪТ В ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА КРОСКУЛТУРНИЯ МЕНИДЖМЪНТ
проф. д-р Даниела Василева Сотирова,
Технически университет – София, Стопански факултет
COSMOPOLITISM IN THE PERSPECTIVE OF CROSS-CULTURAL
MANAGEMENT
Prof. Dr. Danielа Vassileva Sotirova,
Technical University - Sofia, Faculty of Management
Резюме. Докладът разглежда едно по-рядко използвано понятие в организационните и кроскултурните изследвания - космополитизма и чертите на космополитния служител и мениджър. Те
стават значими в контекста на работата на транснационални експерти и професионалисти при
глобалната дигитална трансформация днес. На основата на обзор на литература по социална
философия, крос-културен мениджмънт, организационна етика и международно управление на
човешките ресурси се разкрива космополитната идентичност. Тя е определена в концептуалната
рамка на принадлежност и другост в организационна перспектива. Показана е връзката на
космополитизма с организационните идеологии, конкретно - при изработване на представи за
„идеалния служител“. Определят се качества на служителя с космополитно мислене като
когнитивна структура и като социокултурна нагласа. Във фигурата на космополита в
организацията се отделят отрицателни и положителни черти. Космополитизмът се разкрива като
компонент на социалния и културен капитал. Проблематизира се често срещаното подразбиране,
че формирането на космополитна идентичност е предимно личен стремеж и е акт на отхвърляне на
националната идентичност, както и преобладаващата гледната точка за «първичност и
изначалност» на националната и близки до нея идентичности и за вторичност на космополитната.
В този текст се настоява на комплексното им разглеждане.
Ключови
думи:
принадлежност,
другост,
транснационални
професионалисти,
космополитизъм, социален и културен капитал, междукултурен мениджмънт.
Abstract.This paper examines a less commonly used concept in organizational and cross-cultural
research – the cosmopolitanism and traits of cosmopolitan employee and manager as well. These concepts
become significant in the context of work of transnational experts and professionals in global digital
transformation today. Cosmopolitan identity is described based on review of literature on social philosophy,
cross-cultural management, organizational ethics, and international human resources management. It is
defined in conceptual framework of belonging and otherness in organizational perscpective. The connection
of cosmopolitanism with organizational ideologies is shown, in particular, in the formation of "excellent
employee". The features of a worker with cosmopolitan thinking are outlined as cognitive structure and
socio-cultural attitude. The cosmopolitan figure in organization is seen in their negative and positive traits.
Cosmopolitanism is revealed as a component of social and cultural capital. The common understanding that
cosmopolitan identity formation is primarily a personal aspiration and rejection act of national identity, as
well as the prevailing vision of "primacy and superiority" of local identities and underestimation of
cosmopolitan identity, are problematized. This report insists on their comprehensive consideration.
Keywords: belonging, otherness, transnational professionals, cosmopolitanism, social and cultural
capital, cross-cultural management.

Увод: определяне на контекстуалната рамка
При определяне на контекста за обмисляне на въпроса защо космополитизмът е
важен за крос-културния мениджмънт се открояват следните основания (аргументи).
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Първо, това е перспективата на тълкуване на базовите конструкти за всяка култура –
принадлежност и другост през призмата на по-рядко използвано в изследванията
понятие - космополитизъм. Странно е, че в десетилетията на глобализация и по-късно –
във време на „модата“ на критикуване на мултукултурализма - отдавнашният термин
космополитизъм е останал в сянка.
Свят, глобус, космос, както и световно, глобално, космополитно са думи с различна
употреба и в контекста на управление на човешкото развитие (УЧР) и утвърдилата се
академична и практическа област на международното УЧР. Полезно е да се замислим
защо казваме „на световно ниво“, но „глобален лидер“, „космополитно съзнание“, но
„глобален проблем“, интуитивно правилно служейки си с езика. На тази философскокултурологическа и лингвистична посока на разсъждение обръща внимание в български
контекст единствено Е. Дворянова (Дворянова, 2018) във филологически аспект.
Липсват обаче текстове в социологически и философски план. В това е втората
перспектива на концептуализиране.
Трета линия е подчертана чрез въпроса как се самоопределят чрез принадлежност
и другост т.нар. транснационални професионалисти. Осбеностите на техния труд,
биографичен и кариерен път, персонална и организационна идентичност, изискват
морално-философско «изясняване» на (предполагаемото) им космополитно съзнание.
Четвърто, в академичен план темата се оказва ключова за университески курсове
в бакалавърски и магистърски пробрами като «Международно управление на таланта»,
«Мениджмънт в международния бизнес» и „Управление на международни проекти",
които са сред тръсените през последните години. Тематиката за космополитизма в
поведението и мисленето на служители и мениджъри попада в граничните територии
между организационно поведение и култура, УЧР и кроскултурна бизнес етика. Но има
потребност да се конкретизира мястото на космополитизма в кроскултурния
мениджмънт, ако последният е разбиран като ценности, принципи и правила на
поведение в глобалния бизнес и неговото управление, като знание за комуникациите, за
създаването на мрежи и ефективни екипи на локално и глобално равнище.
Кроскултурният мениджмънт надгражда понятия и подходи от интеркултурни
комуникации, организационната етика, стратегическия мениджмънт, конфликтологията
и науките за дипломацията. Космополитизмът е феномен, интересен за всяка от
изброените системи от знания.
Пето, императивът управление на таланти, налаган в ерата на дигиталното в УЧР,
е свързан с «поместване» на космополитизма сред другите културни измерители и
модели, сравняващи национални култури и постижения. «Космополитизъм –
регионализъм, (а не национализъм)» са двойка понятия, свързани с показателите за
България по критерии като «адекватност на университетското образование» и
«образование по мениджмънт», определящи качество и позиции в световни рейтингови
системи на университетите. За ефективно управление на таланта на регионално и
международно ниво са важни реадаптацията, рекултивация, преодоляването на културни
дистанции и нагласата да се създавт мостове вместо граници и бариери. Във времена на
популизъм и на «лоши патриотизми» навсякъде по света е интелектуално
предизвикателство да се припомни термина и ценността на космополитизма.
В очертаната контекстуална рамка се откроява един централен въпрос - за
космополитната културна идентичност в организационен контест. В доклада се
изтъкват аргументи за дефинирането й. Изказвани са и критични мнения срещу
„концепцията за наднационалното поведение на т.нар космополитен мениджър”, което е
“… измамен начин, по който се привилегироват едни служители и се маргинализират
други” (Gedro, 2012). Изтъква се, че класовата, расова и сексуална принадлежност (т.е.,
да си богат бял мъж) са често ограничаващи фактори при подбор на работа в чужбина
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в големите корпорации и точно това се вписва в т.нар. «космополитизъм» като ценност
в управлението.
Потребността да не се пренебрегва, а да се анализира космополитизма произтича
от всекидневни ситуации в организация, водещи до въпроси като: защо е важен
международният опит в подобора на кандидати за работа, какъв е стандартът за
професионално интервю в даден бранш, от къде той се копира и адаптира, как се прави
оценка за добро представяне, която да е общовалидна за всички поделения на
международна компания, какви са критериите за назначаване на изпълнителни
директор в нея, как се правят задгранични назначения и какви проучвания ги
прехождат, адаптират ли се бързо работилите в чуждестранен офис при
завръщането си в родината? Отговорите на подобни въпроси описват представи за
«най-добория служител». Фигурата на космополита изисква специално внимание като
ролеви модел. Конкретни проучвания, които станаха повод да проблематизирам
космополитизма в организационна перспектива, са изследвания от януари 2019 г. в
групата на т.нар. глобални транснационални професионалисти. Според изследването
на LinkedIn сред повече от 6000 подобни лица, най-важните неща, които ги карат да се
чувстват принадлежащи към организацията, са следните: признанието за
постиженията им (59%), възможностите за свободно изразяване на собствено мнение
(51%) и чувството, че личния им принос в екипната работа се оценява (50%). (Global
Talent Trend Report, 2019).
Принадлежност и космополитизъм в организационен контекст: ролята им в
организационните идеологии и представата за „идеалния служител“
Принадлежността е първоначално проблем в психологията и психотерапията.
Някои от конструктите, предложени в тези научни и консултантски области, са полезни
за организационните изследвания. В «Принадлежност и етика» Ж. Пуже обсъжда
предизвикателствата, пред които са изправени терапевтите днес - има необходимост от
разширяване на класическия аналитичен периметър, което позволява да се тълкуват
етични и инстинктивни конфликти на личността, нейните «умножени»
принадлежности (Puget, 1992). Те са значими при зачестили ситуации на социални
кризи - фалити, тежки житейски загуби и други подобни. При подобен фокус централна
става потребността от принадлежност, разбрана като необходимост от правила и
ценности, които да регулират отношенията на субекта в криза с общностите в средата
му. Пуже разграничава три вида отношения (свързаности) на субекта със социалния
контекст: вътрешно-субективна връзка, междусубектна и транссубективна свързаност
между личността и контекста. Това разграничване и осъзнаването му дава възможност
за вглеждане в чувството за принадлежност. В кризисни ситуации следва да се
управляват трите вида свързаности, в противен случай се стига до приемане на
илюзорни (декларирани) етични ценности, което е източник на субективен
дискомфорт.
В трудовите отношения личностното и емоционално измерение на
принадлежността се пренебрегва. Днес законодателството и европейските директиви са
рамката, през която „гледаме“ на връзката служител – работодател. Така представите
за свой - чужд, различен – близък остават отдалечени от отношенията на работа и все
повече се приемат за нещо тривиално или предмет на бюрократично-административно
контролиране. Парадоксално е, че не се мисли другостта като „човешко условие“ и рядко
се обсъждат реални неравенства на конкретното работно място. А те съществуват в
организациите на ниво висш мениджмънт, при заплащането и обезщетенията, например
- за жени и мъже, особено в привлекателните високоплатени сектори. Управленските
елити са почти изцяло мъже в сектори като банки, информационни технологии,
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машиностроене, та даже - в академичния мениджмънт. Образно и хипотетично, (но не
без основания), може да се твърди, че има „стъклен таван“ пред жените за ректорски
постове в университетите, но не и за декански длъжности. Така от високите управленски
етажи се тиражират твърди (hard) възгледи за качествата на „идеален служител“, а
това е магистралният път, по който се разпръскват организационни идеологии. Те
на свой ред определят политиките в УЧР – не случайно още наричани повсеместно
ресурси, а не потенциал или талант. Практиките по набиране на служители проникват в
организационното ежедневие и субективните преживявания. Резултатът от тези неявни
процеси на разпръскване на мениджърските критерии за селекция, обобщено
назоваваме ценности, е отделянето на фаворити. Те се възприемат като ангажирани с
фирмените ценности, за което ги възнаграждават.
Именно при подобна реконструкция се появява нужда от разграничаване на
„принадлежност“ и „другост“. В съвременните условия различията се обозначават не
само от традиционни маркери за пол, класа, възраст, сексуална ориентация, религия,
физическите способности, но и по отношение на по-прецизни измерения на приятелства
(вече стават първични виртуалните приятелства), принадлежност към групи в мрежата
(кого и какво се харесва или не), степен на мобилност (готовността на служителя да
пътува планирано и извънредно, възприемана като нежелан ангажимент, приятна
изненада или възможност сам да избира), както и степен на надеждност и откликване в
извънредни ситуации на работа.
Философски интерпретации на космополитизма в организационните
изследвания
В утвърдените модели в организационните изследвания са изтъквани културните
разлики или измерители като нещо, което е традиционно присъщо - национално и
организационно. (Hofstede, 2001; Давидков, 2002). В тези теории във фокус са именно
националните идентичности и сравнението между тях. Динамиката и флуидността на
ценностните културни специфики става видима само, ако се проследяват във времето
съответните индекси: индивидуализъм – колективизъм, „мъжественост – женственост“
и другите двойки параметри.
Какво е и къде се позиционира космополитината нагласа сред културните
измерители? Отговорът се нуждае от философско и културологическо «припомняне» на
възгледите за космополитизма. В една от немногобройните статии по темата (Dallmayr,
2012, с.171-186) се разграничават множеството значения на понятието космополитизъм.
Те се основават на три основни интерпретации: емпирична, нормативна и
прагматична или интерактивна. Първата е на повърхността на социалнополитическото и тук терминът е близък или (според автора) съвпада със значението на
„глобализация“, разбрана като икономически и технологическите процеси, водещи до
глобално разширяване на финансови и комуникационни мрежи. Второто – норматиевно
- значение на космополитизма се изтъква във философията от нормативистката етика,
развивана в традициите на мислители като Кант, Ролс и Хабермас. Космополитизизъм е
близък до тяхната универсалистка етика и се отнася до набора от морални и /или правни
принципи и стандарти, управляващи международните отношения и политика,
независимо от това дали тези норми са извлечени от „ноуменалното“, от категорическия
имератив или от рационалния дискурс, както е съответно при Кант или Хабермас.
Според Ф. Далмейр, дилемата между «е» и «трябва» при формалистичното
(универсалистко) тълкуване на космополитизма остава проблематична и без изход,
поради което се предлага по-добрата алтернатива на третата интерпретация - в смисъла
на практическо взаимодействие. Основан на идеите на прагматизма, етиката на
добродетелите и херменевтиката, този предпочитан днес прочит на космополитизма
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смекчава разделението между норма и действително поведение. Той е ориентиран
към ангажираност на участниците в дадена общност, към научаване и усвояване на
ново поведение.
Изключвайки споменатите философи, “космополитизъм” e относително слабо
употребаван термин до 70-те години на миналия век. Тогава се възражда интересът към
него във философията на науката и методологията на научното познание – пример за
това е книгата нa Ст.Тулмин (Tulmin, 1990) и последвалите дебати. Същевременно тогава
понятието се въвежда и възприема и в управленския език (Delbecq, Elfner, 1970).
«Синусоидата» на затихващ и отново усилващ се интерес към космополитизма днес е
обяснима с експанзията на глобалния финансов капитализъм. Образът на човекакосмополит започва да присъства не само в културната и философската антропология,
но и в маркетинга и потребителското поведение.
На този фон изследванията на космополитизма в перспективата на УЧР са послабо представени. Подпомогнат от натрупаните обществени негативи на
глобализацията, космополитизмът се възприема повърхностно и стереотипно.
Личностите на служители с подобно съзнание се описват като „индивиди с богат опит в
много хора и страни” (Counihan, 2012). Наистина, поради разнородните дисциплинарни
препратики към конструкта “космополитен служител/ мениджър” е трудно неговото
операционализиране в организационен контекст. Изследователи (Haas, 2006, с.367384) са склонни да приемат, че в крайна сметка космополитизмът е «сито» (бариера)
върху стеснена фуния, през което минават бъдещите високопоставени служители на
глобалните компании.
Космополитното мислене като когнитивна структура и социокултурна
нагласа
Обзорът на изследванията показва, че космополитизмът се анализира в следните
перспективи - социокултурно състояние, отношение (нагласа), мислене и вид
компетентност (Vertovec, Cohen, 2002). Според подхода на О. Леви, Т. Бийчлър и С.
Тейлър космополитното глобално мислене е „изключително сложна когнитивна
структура на индивидуално равнище. Тя се характеризира с откритост, диференцирана
артикулация на културната и стратегическата динамика както на регионално и
национално, така и на глобално ниво, с умения за интегрирането им в многобройни
области” (Levy, Beecher, Taylor, 2007, 231-258). Изведените четири особености могат да
се конкретизират в критерии за оценка на служители и мениджъри с космополитно
мислене. Така космополитизъм – регионализъм се очертава като ос за определяне на
кариерна насоченост и потенциал. Тя е отправна линия в международното УЧР.
Предлагат се индикатори, показващи каква е оценката за лоялност, успешно
професионално усъвършенстване за организации в специфичните области - наука,
образование, индустрии, маркетинг. Като цяло космополитната нагалса е свързана
навсякъде с хоризонт за развитие, степени на свобода, мобилност и по-широки
възможности за професионално израстване, за разлика от стеснения периметър на
локалното.
Полезни са предлаганите конкретни съвети за кроскултурно УЧР, сред които са
следните:
1.Мениджърите трябва да проявяват еднакво отношение към всички служители,
независимо от тяхната принадлежност и преодолявайки езикови, поведенски, религиозни
и др. бариери. Всяка разлика в нагласата, независимо дали е реална или само се
възприемана като такава, може да накара човек да се почувства изолиран, недооценен или
маловажен. Това е рисково поведение за мениджъра, особено - ако служителят се
нуждае от допълнителна помощ или е объркан в непозната среда.
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2.Мениджърът се нуждае от висок самоконтрол, за да не изглежда раздразнен или
нетърпелив в общуването с местни и етнически различни хора, т.е.: да не прави
покровителствени коментари за група служителите по национален и друг подобен
признак (това не само обижда онези, към които са отправени дори и неволно коментари,
но може да отвори врати за обвинения в дискриминация); да не компенсира една група,
воден от идеята, че някаквъв толеранс (допълнително възнаграждение) би облекчило
комуникационните бариери - такива «щедри» инициативи водят до отчуждаване и се
възприемат като накърняващи достойнството; да е търпелив със служители, които
полагат усилия да се приспособят към нова културна среда и непривичен работен стил.
Ако дадена организация с културно нееднороден човешки ресурс има затрудненения, то
собственикът и управляващите я следва да разгледат възможността за наемане на
мениджър по мултикултурно управление. Ако бъде забелязан повтарящ се културен
конфликт, може да се наеме консултант за промяна в културата, който се фокусира
върху решаване на мултикултурни проблеми в лидерството. Мениджърът следи
работата на външния консултант и го насочва към избор на подходящи за служителите
форми на обучение (Levy, Beecher, Taylor, Boyacigller, 2007). Пример за подобна
интерактивна форма е т.нар. Кроскултурна Комуникативна/Космополитна кафе пауза
(CCC-Break - възможност за неформален диалог между служителите с чаша кафе
(капучино, лате макиато, еспресо или турско) по „горещи“ теми на различията и
намирането на пресечни точки на превъзмогването им в работата.
Космополитизмът като социален капитал и последиците от космополитната
трансформация
Несъмнено е, че успехът на глобалния пазар зависи от способността на
мениджърите творчески да се адаптират към промени, да притежават културна
гъвкавост. Космополитното мислене е измерение на такива важни днес общи меки
умения. Качествата на космополитния мениджър се развиват чрез крос-културно
учене, възлагане на специфични трудови задачи в работната среда в родната страна,
както и чрез ангажименти, свързани с пътувания и интензивна комуникация. Би било
наивно да се мисли, че работодателите ще спонсорират специални обучения и
командировки за усъвършенстване на служителите, за да стават „все покосмпополитни“.
Изследванията показват, че социалният статус на космополитните и кроскултурно подготвените в организациите е фактор в селекцията за международна
кариера. Принадлежността на служителите към по-висока обществена група влияе на
първо място чрез домашното възпитание и образованието - децата израстват
принадлежащи към различни слоеве на привилегировано отрано овладели чужди езици,
с вкус и свързаност с общата хумманитарна култура, световното изкуство, класиката и
дори – с музикалните предпочитания, според изследванията (Lamont, 1992). Така
качествата на космополитиния служител и мениджър са всъщност аспект на социалния
и културен капитал. Според П. Бурдийо, един от създателите на последния конструкт,
културният капитал е собственост на индивиди и общности, притежание на знания и
артефакти, свързани с групи. Културният капитал се ползва и предава чрез онова, което
френският социолог нарича хабитус - целия набор практики, диспозиции и вкусове,
които организират участието на индивида в културата на групата. Бурдийо изтъква
навика на работническата класа “... да произвежда по-малко социален и културен
капитал” (Bourdieu, 1991). Културните предимства се натрупват при деца от висши
слоеве под формата на образователни възможности, модели за менторство
(лидерство), примери и възможности за придобиване на нови знания и успяване, като ги
привилегират още преди да влязат в университета и да работят. Днес възниква
принципно нов кръг проблеми, който тук само маркирам - дали и доколко технологиите
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и всеобщият отворен достъп до виртуално информиране минимизират разликите в
културния капитал, в т.ч. – в космополитността като негов компонент?
Последиците на космополитизма са и негативни. Първата е свързана с неволния
«принос» на мултинационалните компании (МНК), налагащи търсене на
космополитизма като социален капитал, в стимулирането на миграциятата на
образованите и носителите на висока обща култура. Това се случва чрез прилагане на
глобални критерии за подбор на служителите (Gustafson, 2009, с.25-47). Втората
нееднозначна последица на космополитизма е т.нар. „меритократичен мит“ преувеличена обобщена представа за успех, «рецепта» за кариерно развитие и издигане
(McNamee, Miller, 2009). В разказите за успяването космополитната нагласа има
«запазено място», а меритократичната култура и връзката й с космополитизма е
самостоятелна тема за проучване извън обема и целите на настоящия доклад. Трето, за
космополитното мислене е присъщ своеобразен есенциализъм, за какъвто обикновено са
критикувани авторите на модели за национални културни параметри.
Проучвания на формирането на космополитна идентичност сред работещи в
МНК показват, че хората от различни етнически, национални и др. общности
мобилизират космополитизма като ресурс за изграждане на нова идентичност.
Изследване между транснационални професионалисти, част от пъстра емигрантска
общност в Амстердам, показва как професионалистите използват космополитизма, за да
се идентифицират като „не-граждани“ (Skovgaard-Smith, 2018) Този процес включва
омаловажаване на националната им принадлежност, като същевременно се запазва
категоризирането на тяхна идентичност и на „културна специфичност“, за да се открои
колективно придобиваната „особена“ принадлжност. Мълчаливо приеманото подразбиране, че формирането на космополитна идентичност е индивидуален стремеж и акт
на персонално отхвърляне на дискурса на националната или друга общностна
идентичност, е проблематично. Днес се усвояват нови идентичности, без да се
отхвърлят стари - и индивидуално, и общностно.
Заключение
В културологичните изследвания е преобладавала гледната точка за «първичност и
изначалност» на националната и близки до нея идентичности, а космополитната е
мислена като вторична. В този доклад се настоява на разглеждането им неотделимо и
задълбочено, което е възможно и чрез конструктите принадлежност и другост в
трансформиращите се работни отношения. В дигиталната ера идентичността е
«флуидна», а множествените идентичности са «новото нормално». Мобилността на
трудови ресурси и особено – на таланти води до това, че принадлежността към култура
става и виртуална.
Едновременно с тези процеси търсенето на своя идентичност е все по-трудно
постижимо – персонално, организационно, корпоративно. Отношенията между
служители и работодатели са отворени и гъвкави, с по-висока степен на автономност на
експертите-професионалисти. Препоръките към работодателите, които ценят и
развиват образована мултикултурна работна сила, се свеждат до следване на посоки в
организационното поведение като: разбиране (постигано със съзнателни усилия) на
всички служители и уникалните им нужди; насърчаване на честната и открита
комуникация между служители с различна принадлежност; излъчване (невербално) и
изказване на уважение към всеки; подкрепа от страна на висшия мениджмънт на
многообразието и равните възможности като организационна ценност.
Предложенията анализ на космополитизма и изведените от изследванията
препоръки са в унисон с водещи тенденции в отношенията служители –
работодатели: политики за недопускане на тормоз, прозрачност при заплащането,
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грижа и внимание към променящите се изисквания за адекватни на времето "меки
умения" както на служителите, така и на работодателите.
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Резюме: В настоящата статия се представят резултати от осъществено емпирично проучване
сред директори на различни видове образователни институции от две области в Р. България (област
Смолян и област Ловеч). Проведеното емпирично изследване е насочено към проучване нивото на
самооценка на директорите на образователните институции, относно техния лидерски потенциал и
към установяване на типа преобладаваща организационна култура в ръководените от тях
организации. Емпиричното изследване бе осъществено с помощта на адаптиран въпросник на Дж.
Максуел за потенциалните лидерски качества и с адаптиран въпросник на Харисън, относно типа
преобладаваща организационна култура в образователните институции.
Ключови думи: лидерство, организационна култура, образователна институция
Abstract: The article presents results from an empirical research among head teachers of different
educational institutions in two regions in Bulgaria – Smolyan and Lovech). It aimed at measuring the level
of head teachers’ self-evaluation of their leadership potential and the type of prevalent organizational
culture in their institutions. The research was made with an adapted version of J. Maxwell questionnaire
on leadership and Harrison’s questionnaire on organizational culture at school.
Keywords: leadership, organizational culture, educational institution

Увод
Развитието на съвременните образователни системи все по-често е по посока
качество, ефективност и ефикасност. Осъществяваните през последните години
цялостни реформи в образователната система в Република България също така са
насочени към подобряване на качеството и осигуряване на плавен преход между детската
градина и училището. От 2016 г. у нас действа нов Закон за предучилищното и
училищното образование, който съществено промени някои от параметрите на
образователната система. Стъпвайки на компетентностния подход в обучението, законът
се стреми да гарантира достъп, справедливост и равенство в придобиването на основно
и средно образование. С оглед на създадените условия и предпоставки за автономност
на различните видове институции, функциониращи в образователната система въпросът
за управлението на различните видове образователни институции придобива все поголяма значимост. През последните години редица учени, в това число и автора на тази
статия проявяват дълготраен интерес към лидерската роля и влиянието на директора
върху функционирането на образователната институция, а така също и отражението на
вида организационна култура, като една от предпоставките за постигането на по-високи
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учебно-възпитателни резултати. Настоящата статия представя резултати от проведено
емпирично изследване за самооценка на лидерския потенциал на директорите,
ръководещи различни видове образователни институции, функциониращи на
територията на област Смолян и Ловеч, а така също и определяне на предпочитания и
преобладаващия тип организационна култура в ръководената от тях образователна
институция. Подобен тип проучвания дават възможност да се очертаят някои насоки
относно професионалната подготовка на настоящите и бъдещи ръководители на
организации, функциониращи в рамките на образователната система.
В проведеното емпирично проучване участие взеха 47 директора на различни
видове образователни институции в област Смолян и Ловеч (детска градина, основно
училище, професионална и профилирана гимназия, обединени и средни училища, център
за специална образователна подкрепа, център за подкрепа за личностно развитие,). От
тях 6 мъже, 39 жени и двама от анкетираните лица не са посочили своя пол.
Проучване на лидерството в образователните институции
Въпросът за лидерството, осъществявано в различните видове образователни
институции има своето място и значение в общия въпрос за качеството и ефективността
на предучилищното и училищното образование. Директорът и учителите като лидери в
осъществяването на учебно-възпитателната дейност, формират общия климат на
взаимодействие в образователната институция и създават у децата първите представи за
лидера и лидерството като явления.
Според П. Балкански, образователните институции са „сложен социален
организъм“ (Балкански, П. (2001): 269), тъй като: притежават „сложен организационен
цикъл на създаване, утвърждаване и управление“ (Балкански, П. (2001): 269-270); би
трябвало да са по-адаптивни, способни да се променят, съобразно промените
осъществяващи се във външната за тях среда; всяка образователна институция има свои
специфичен облик, съответстващ на нейната уникалност, съобразена с унифицираните
нормативни изисквания; би трябвало да развиват способността си да се познават, да
използват често и качествено организационната саморефлексия, а също така да могат да
се саморегулират с цел повишаване на развитието, самооценката си и
усъвършенстването си; развитието им преминава през начините и способите на
преодоляване на кризи, конфликти и други трудни, специфични организационни
периоди (по: Балкански, П. (2001): 269-270).
Лидерът на образователната институция (групата, класа): има ясна визия за
стратегическото развитие на детската градина, училището (на групата, класа), знае къде
иска да бъде детската градина, училището (групата, класа) след три-четири години и по
какъв начин да постигне видението си; целите които си поставя са значително по-високи
от очакванията и се стреми да мотивира ръководния екип и педагогическите специалисти
да ги изпълнят в максимално висока степен; може и прогнозира външните заплахи за
образователната институция и има индивидуален подход на работа с членовете на
ръководния екип и педагогическия състав; има добра самооценка и вярва на колегите си
и на себе си, че заедно могат да постигнат взаимно приетите достатъчно високи цели и
задачи на образователната институция.
Лидерът на образователната институция би трябвало да е добър професионалист,
да може да предоставя адекватна и своевременна закрила на педагогическите
специалисти, да може да комуникира по правилния начин (съобразява тона и стила си на
поведение в зависимост от индивидуалните особености на конкретния педагогически
специалист), когато е необходимо да може да бъде твърд, но като цяло да се стреми да
създава по-скоро партньорски отношения с членовете на ръководния екип и с
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педагогическите специалисти. Той също така би трябвало да умее да се допитва до
членовете на ръководния екип и педагогическите специалисти и да ги мотивира по
правилния начин да изпълнят поставените организационни цели и задачи по най-добрия
начин, като ги стимулира да се развиват, да участват в проекти и да инициират вътрешно
организационни проекти, национални и международни проекти.
Лидерството в образователните институции се разглежда като управленска
функция, изпълнявана както от директорите и ръководния екип, така също и от
ръководителите на групата, ученическия клас. Тя се реализира в името на това да
бъдат изпълнени определени задачи и то по най-добрия начин от членовете на
организацията. Можем да определим, че лидерството е „сценично изкуството“ което
се реализира от формалния и/или неформалните лидери на образователната
институция. Лидерът избира най-добрия стил на взаимодействие, чрез който да
мотивира педагогическите специалисти (учителят – учениците), за да реализират по найдобрия начин поставената задача, като се съобразява със спецификата на всеки случай и
личностовите особености на служителите. Ефективното лидерство в образователните
институции се осъществява от силен и добър лидер, който е и формален
ръководител, който знае как да използва дадената му формална власт, за да
постигне по най-добрия начин организационните цели, като не оказва негативно
въздействие върху педагогическите кадри, а знае как да ги мотивира, за да приемат
идеята за своя.
Както се вижда, лидерството има значима роля за начина, по който образователната
институция функционира. Ето защо проучването на лидерството в различните видове
образователни институции представлява въпрос с особена важност. За нуждите на
настоящото проучване на лидерството като методологическа основа е използвана
концепцията на Джон Максуел. Според него, лидерът трябва да притежава определен
набор от качества, които подпомагат развитието и приложението на присъстващия във
всеки човек лидерски потенциал (Максуел, Дж. (2008): 9-15). На базата на своите идеи,
Дж. Максуел разработва специален въпросник за оценка на лидерския потенциал. Той
включва 25 характеристики на лидера, свързани именно с неговите качества и модели на
поведение. Характеристиките са формулирани като твърдения, оценявани от
респондентите по 5-степенна ликертова скала (0 – никога, 4 – винаги). Оценъчната скала
към въпросника на Максуел дава възможност да се разграничат различни (по степен на
изграденост) лидери, а именно:
- „Изключителен лидер (трябва да обучава други изключителни и добри лидери) –
90 до 100 т.;
- Добър лидер (трябва да продължи да се развива и да обучава другите) - 80 до 89
т.;
- Изгряващ лидер (трябва да наблегне на растежа си и да започне да обучава други)
– 70 – 79 т.;
- Пълен с много потенциал (кандидат – лидер -б.м.) – 60 – 69 т.;
- Има нужда от израстване (незавършен лидер) (възможно е да не е готов да бъде
изграждан като лидер) – под 60 т. (Максуел, Дж. (2008): 41-42)“.
Въпросникът на Максуел дава възможност респондентите да оценят своя лидерски
потенциал като ръководители на образователна институция.
Проведено е проучване сред 47 директора на училища, от които 87% мъже и 13%
жени. Резултатите от самооценката показват, че като цяло те оценяват значително високо
своя лидерски потенциал. (Таблица 1).
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Таблица 1. Самооценка на лидерския потенциал
N

Valid
Missing

Mean
Median
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Percentiles

47

25

0
79,15
82,00
12,709
4
93
77,00

50

82,00

75

84,00

Както се вижда и от графиката, средният резултат за самооценката на директорите
е 79.15 точки от 100 възможни, 25% от тях се оценяват особено високо – с 84 и повече
точки, което попада в графата на много добрите лидери.
Тези данни ни показват, че настоящите лидерски качества на директорите на
различните видове институции, работещи в образователната система попадат в найвисоките нива на лидерски потенциал и това е особено обнадеждаващо за развитието на
тези организации.
Според самия Максуел, при анализа на лидерския потенциал по-важни са оценките
на отделните качества, включени във въпросника. Както се вижда на графика 1, с найвисока оценка респондентите характеризират качества като дисциплинираност,
готовност да се носи отговорност, желание да се обучава и развива непрекъснато и
наличието на добра представа за самия себе си.
4
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Графика 1. Самооценка на лидерски качества
Легенда:
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1 Имам влияние.

14

Готов съм да променя каквото е нужно.

2 Дисциплиниран съм.

15

Имам почтен характер

3 Имам добър предишен опит.

16

Богобоязлив човек съм.

4 Притежавам добър подход към
хората.
5 Имам способност да решавам
проблеми.
6 Не се примирявам със статуквото на
нещата
7 Виждам голямата картина.

17

Имам способността да виждам коя е
следващата необходима стъпка.
Околните ме възприемат като лидер.

8 Мога да се справям със стреса.

21

Имам способността и желанието да
продължавам да се учи.
Имам маниери, които предразполагат
хората.
Имам добра представа за себе си .

9 Проявявам позитивна нагласа

22

Имам желание да служа на другите.

10 Разбирам хората.

23

11 Нямам лични проблеми.

24

12 Готов съм да нося отговорност.

25

Имам способността да се окопитвам
(възстановявам) бързо при проявата на
проблеми
Имам способността да изграждам други
лидери
Инициативен съм.

18
19
20

13 Не се гневя.

Както се вижда от графиката дисциплинираността, готовността да се носи
отговорност, почтения характер, способността и желанието да се учат непрекъснато,
инициативността са сред характеристиките имащи най-голямо значение за
респондентите, което пряко кореспондира с основните функции осъществявани от
директора на образователната институция и в известна степен ни показва, че тези
характеристики са важни при изпълнението на лидерската функция в тази специфична
организационна среда. От друга страна прави впечатление, че с най-ниска самооценка са
характеристиките, свързани със способността им да изграждат лидери, да се контролират
негативните емоции (гняв) гневят и да се справят със стреса. Тази самооценка на
респондентите в определена степен е притеснителна, тъй като от ръководителя на
образователната институция се очаква да стимулира изявата на лидерски качества у
своите учители и да подпомага тяхното формиране като лидери на детската общност.
Резултатите от емпиричното проучване показват, че макар общата самооценка на
лидерския потенциал на директорите на образователните институции да е висока, тя се
гради основно на качества, имащи значение за изпълнение на професионалните
задължения, отколкото на характеристики, свързани с индивидуалните особености на
личността на директора.
Проучване на вида организационна култура в образователните институции
Успоредно с изследване на лидерския потенциал на директорите на различни
видове образователни институции в област Смолян и Ловеч се опитахме да установим и
спецификите на организационната култура в ръководените от изследваните лица
институции. Основният фокус на осъщественото проучване е насочен към установяване
на преобладаващия тип организационна култура в изследваните образователни
институции. Допълнителни цели на изследванията са установяване на: предпочитания от
директорите на типа организационна култура; степента на съвпадение между наличния
тип култура на организацията и този, предпочитан от тях.
Реализираното
емпирично
изследване
е
осъществено
посредством
инструментариум за анализ на преобладаващия и предпочитан тип организационна
култура, създаден от Харисън (1972 г.) (Олдман, Дж. (1994). Оригиналната анкетна карта
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включва 15 въпроса, отнасящи се към различните компоненти на организацията и
организационната култура. Всеки отделен компонент е представен с четири твърдения,
характеризиращи четири различни типове организационна култура (култура на властта,
на ролята, на задачата, на личността). Изследваните лица ранжират твърденията към
всеки въпрос в два аспекта – валидно за организацията и валидно за анкетирания. В
първия случай те оценяват в каква степен всяко твърдение се открива в организационната
култура на образователната институция, която ръководят. Във втория случай – в каква
степен всяко твърдение е близо до техните собствени идеи, представи, нагласи и
предпочитания.
Твърденията се оценяват по четиристепенна скала (от 4 – най-точно подхождащо
на организацията, в която анкетираният работи, до 1 – най-малко подхождащо на
организацията, в която работи анкетираният).
По същия начини респондентите ранжират твърденията, отнасяйки ги към своите
собствени предпочитания, т.е. съгласно своята лична ориентация към определения тип
организационна култура. От оригиналните 15 въпроса 14 са включени в използваната
анкетна карта, като е направена стилистична редакция на останалите въпроси и
твърденията към тях (Олдман, Д. от Кривирадева, Б. (2008): 200-201). Тези 14 въпроса
(Q1-Q14) се отнасят към компонентите на организационната култура както следва:
• характеристики на добрия ръководител;
• характеристики на добрия подчинен;
• характеристики на добрия член на организацията;
• характеристики на хората, които работят в организацията;
• отношението на организацията към индивида;
• осъществяването на контролните функции на ръководителя на организацията;
• разпределянето на задачата;
• изпълнението на възложената работа;
• кога и как работят заедно хората в организацията;
• с какво е свързана комуникацията в организацията;
• как се преодоляват конфликтите в организацията;
• как се вземат решенията в организацията;
• характеристики на подходящия контрол;
• особености на комуникационната структура в организацията.
Към всеки въпрос са приложени 4 твърдения (айтеми – I), съответстващи на
конкретен тип организационна култура, посочен от Харисън (I1-I4). Твърденията се
отнасят към видовете организационна култура както следва:
I145 – култура на властта;
I2 – култура на ролята;
I3 – култура на задачата;
I4 – култура на личността;
Резултатите по типове организационна култура се изчисляват за всеки респондент,
съответно за организацията и за личните предпочитания на учителите по следната
формула:
Формула 1
Изчисляване на резултата за тип организационна култура
𝐾1 = 𝑆𝑢𝑚 (𝑄1 𝐼1 : 𝑄14 𝐼1)
𝐾2 = 𝑆𝑢𝑚 (𝑄1 𝐼2 : 𝑄14 𝐼2 )
𝐾3 = 𝑆𝑢𝑚 (𝑄1 𝐼3 : 𝑄14 𝐼3 )
45

I – Items (айтеми) и индекса I ще бъде използван за по-ясно описание на изчисленията по въпросника
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𝐾4 = 𝑆𝑢𝑚 (𝑄1 𝐼4 : 𝑄14 𝐼4 )
Където:
К − Резултат за съответния тип култура,
получен за конкретен респондент (отбелязани с индекс 1 до 4)
𝑄 − Номер на въпроса (отбелязан с индекс 1 до 14)
𝐼 − номер на твърдението (отбелязан с индекс 1 до 4)
Максималният брой точки, който може да се получи за всеки вид организационна
култура, е 56 (14 твърдения по 4 точки). Минималният брой е 14 точки (14 твърдения по
1 точка). Колкото е по-висок общият брой точки за съответния тип култура, толкова
повече този тип се явява преобладаващ за съответната организация или в по-голяма
степен се доближава до предпочитанията на служителите в нея. Общата сума от 56 точки
би означавала, че съответната култура е напълно доминираща или предпочитана.
Колкото по-малка е разликата между общите точки за всеки тип култура, толкова послабо и неясно изразен е типът организационна култура (Олдман, Д. от Кривирадева, Б.
(2008): 200-201). „Факт е, че културата не може да бъде определена точно. Понякога тя
се възприема чрез различните характеристики – някои открито изложени, други – поделикатно посочени (от Олдман, Д. Кривирадева, Б. (2008): 200-2011.)“. За всеки от
респондентите, на база на получените за типовете култура точки е определена
преобладаващата и предпочитаната от него култура (Графика 2).
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Графика 2. Преобладаващ и предпочитан тип организационна култура
Както се вижда от графиката, преобладаващия тип култура в образователните
институции според респондентите е култура на задачата, следвана от култура на
ролята. Същия тип култури се предпочитат и от самите респонденти. Този резултат от
проведеното емпирично изследване ни дава основание да смятаме, че като цяло лидерите
на образователните институции развиват и поддържат предпочитания от тях тип
организационна култура и това единство между реалност и желание говори за това, че
респондентите ръководят в унисон с индивидуалните си разбирания и предпочитания.
Това ни дава основание да смятам, че има единство между реалното и идеалното
управление на ръководените от тях образователни институции и може би за да бъдат
направени категорични изводи, относно типа организационна култура в този тип
специфични социални организации би трябвало да се проведе по-задълбочено
изследване и на служителите, работещи в тях.
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Прави впечатление, че като цяло няма нито един тип организационна култура,
която ярко да изпъква над останалите с разлика поне от 10 точки в средните стойности.
(Таблица 1).Това означава, че в образователните институции са налични елементи от
различни типове организационни култури и при изследваните лица се наблюдава
приоритетна ориентация към култура на задачата и култура на ролята.
Таблица 2. Дескриптивна статистика за преобладаваща и предпочитана
организационна култура
Преобладаваща
култура
N

Власт

Valid

Роля
46

Missing

Задача
47

Личност
47

47

1

0

0

0

Mean

27,26

38,60

39,40

34,74

Median

26,50

38,00

39,00

34,00

Std. Deviation

6,608

4,142

4,041

5,479

Minimum

14

30

28

24

Maximum

43

48

48

51

25

23,00

36,00

38,00

31,00

Percentiles 50

26,50

38,00

39,00

34,00

75

31,50

41,00

42,00

38,00

Предпочитана
култура

Роля

Задача

Личност

47

47

47

47

0

0

0

0

Mean

27,30

37,09

40,02

34,98

Median

27,00

38,00

40,00

36,00

Std. Deviation

N

Valid

Власт

Missing

6,580

4,524

4,046

5,273

Minimum

16

24

30

25

Maximum

41

45

48

46

25

22,00

34,00

37,00

30,00

Percentiles 50

27,00

38,00

40,00

36,00

75

33,00

41,00

43,00

39,00

Характеристиките на двата типа предпочитани и преобладаващи организационна
култура до голяма степен е в синхрон с дейността, осъществяваната в образователните
институции и със спецификата на труд, осъществявана в образователните институции от
педагогическите специалисти. Основната цел на културата задачата според Харисън е
най-доброто изпълнение на задачата което се осъществява от специалистите, работещи
в организацията, като за целта се формират специални екипи (комисии). Ръководителят
на образователните институции в които преобладава култура на задачата се интересува
от бързото, ефективно и качествено изпълнение на поставената задача. В организациите,
в които преобладава този тип култура се наблюдава слабо текучество на кадри, налице е
едно постоянно ядро от служители, които изпълняват поставените краткосрочни и
дългосрочни цели и кариерното им развитие е в пряка зависимост със способността им
да се справят успешно с поставените им задачи и бързо променящата се работна среда.
Когато преобладава култура на задачата в образователната институция то тогава
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специалистите, работещи в нея могат да: изпълняват по едно и също време различни
задачи и да участват в работата на различни екипи; бъдат гъвкави и да се местят от един
проект в друг и да работят с различни специалисти; будят доверие в ръководителя и
ръководния екип, като проявяват инициатива, гъвкавост, енергичност и отговорно
поведение; се адаптират бързо в нова среда и да реагират адекватно при възникнали
предизвикателства при работата по даден проект. Характерното за втория по степен на
значимост тип организационна култура в проведеното изследване, а именно културата,
ориентирана към ролята е че се „акцентира на процедурите и правилата (Гюрова, В.
(2013): 109)“. Организациите при които се използва този тип организационна култура
обикновено са бюрократични, тъй като имат изградени „определени структурни звена и
роли, за които хората специално се обучават (Гюрова, В. (2013):109)“. Според Хенди
„организацията е мрежа от роли или кутии на длъжностите, събрани и подредени
логично, като по този начин заедно изпълняват работата на организацията (Гюрова, В.
(2013): 109)“.
Анализът на резултатите от проведеното изследване за преобладаващия и
предпочитания тип организационна култура ни дават основание да смятаме, че: добрият
ръководител на образователната институция би трябвало да бъде безпристрастен и
коректен и да не използва дадената му власт за своя собствена изгода; добрият подчинен
трябва е отговорен, надежден и да изпълнява задълженията, и отговорностите си; хората
които работят добре в образователната институция са преди всичко съзнателни,
отговорни и притежават силно чувство за преданост към организацията; служителите се
контролират и влияят чрез: общуване и дискусии за изискванията към задачата;
разпределението на задачите зависи пряко от официалното разпределение на функциите
и на отговорностите в системата, в образователната институция; възложената работа се
осъществява от членовете на образователната институция поради уважение към
договорените задължения, подкрепени от лична преданост към организацията или
системата; хората работят заедно когато взаимните им усилия са необходими за
изпълнението на задачата; комуникацията в образователните институции е свързано с
успешното реализиране на задачата; конфликтите се разрешават чрез открита и
задълбочена дискусия за потребностите и ценностите, които са засегнати; решенията се
вземат от лице/а с висока власт и пълномощия.
Заключение
Представеното емпирично проучване дава възможност да се направят няколко
основни извода:
 развитието на образователната институция несъмнено зависи от лидерския
потенциал на нейния директор.
 Лидерската самооценката на изследваните ръководители на образователни
институции е относително висока, отворени са към иновациите и са готови да повишават
непрекъснато професионалната си квалификация.
 Лидерите на образователните институции отдават най-голямо значение на тези
характеристики, които са свързани с/със: дисциплинираността, способността им да носят
отговорност, това да имат почтен характер, инициативността, способността им и
желанието им да продължават да се учат.
 С оглед спецификата на образователните институции, а и поради факта, че в
практиката не съществуват идеални култури то и осъщественото проучване доказа
тезата, че обикновено преобладава един вид култура и са налични белези на един или
повече от един вид от други култури. Според ръководителите на образователните
институции в ръководените от тях организации преобладава културата на задачата
следвана от култура на ролята.
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 Налице е единство между предпочитана и преобладаваща организационна
култура, което ни показва, че изследваните лица работят в такава работна среда в която
техния идеал и реалността са в единство, което от своя страна затвърждава и мнението,
че организационната култура се създава и управлява от лидерите на образователната
институция.
Така представените данни от емпиричното проучване дават основание да се счита,
че към настоящия момент директорите в образователните институции, функциониращи
на територията на област Ловеч и Смолян имат висок лидерски потенциал, който може
да се използва в процеса на развитие и усъвършенстване на самите образователни
организации. Желанието на директорите да повишават професионалните си
компетенции и да се изграждат като лидери, за да подпомагат ефективно и развитието на
педагогическите специалисти, работещи в образователните институции би трябвало да
се подкрепи от различните видове (формални и неформални организации, предоставящи
образователни услуги), като се предоставят курсове, които да бъдат насочени към
повишаване на тяхното разбиране за лидерската им роля и развитие на техните
компетенции да откриват, формират и развиват лидерския потенциал както в самите тях,
така и у педагогическите специалисти. Подобен тип обучения следва да подкрепят и
подсилват способностите на директорите да се справят с възникнали проблеми, да
разбират нуждите на своите служители, както и да създават атмосфера на
сътрудничество както вътре в образователната институция, така и между организацията
и външните органи и институции. В този процес на развитие на лидерството на
ръководителите на образователните институции и на педагогическите специалисти
висшите училища би следвало да имат съществен принос и роля, създавайки не само
рамките на подобни обучения, но и задавайки стандартите за тяхното качество и
ефективност.
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ОТВЪД ИДЕЯТА ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА
проф. д.пс.н. Людмил Георгиев, СУ „Св. Климент Охридски“
BEYOND THE IDEA OF ORGANISATIONAL CULTURE
Prof. Lyudmil Georgiev, PhD, DSc, Sofia Univeristy “St Kliment Ohridski”
Резюме: В статията да представени и интерпретирани различни концепции за типовете
социалност и съотнасянето им към функционирането на организациите и организационната
култура. Възпроизвеждащият се през десетилетията интерес към начините на функциониране на
организациите и фокусирането на вниманието върху един такъв конструкт, какъвто е
организационната култура, е опит да бъде преодоляно противопоставянето в самата традиционна
интерпретация на различните проявления на социалното като цяло. Надниква се отвъд
възникването и развитието на идеята за организационната култура като конструкт, чрез който се
поставя и целта за теоретично преодоляване на опозицията на двата типа социалност.
Ключови думи: организационна култура, социалност, конструкт
Abstract: The article presents and interprets different concepts of types of sociality and their relation
to the functioning of organizations and organizational culture. The decades-old interest in the ways in which
organizations function and the focus on such a construct, such as organizational culture, is an attempt to
overcome the contradiction in the traditional interpretation of the various manifestations of social in
general. It looks beyond the emergence and development of the idea of organizational culture as a construct
through which the goal of theoretically overcoming the opposition of the two types of sociality is set.
Keywords: organizational culture, sociality, construct

Едва ли ще бъде преувеличено, ако се каже, че идеята за организационната култура
е една колкото традиционна, толкова и актуална проблематика в полето на различни
изследователски интереси в западното познание – от социалната, крос-културната и
организационната психология до антропологията и социологията. Вероятно тази
постоянност и разнопосочност на интереса към организационната култура не се дължи
само и единствено на перспективите за практическа оптимизация на дейността на
организациите в различните сфери на социалната действителност, а и на опит, поне
теоретичен, да бъдат преодоляни различията в традиционното представяне на културите
по света изобщо. Може би и не само това – възпроизвеждащият се през десетилетията
интерес към начините на функциониране на организациите и фокусирането на
вниманието върху един такъв конструкт, какъвто е организационната култура, вероятно
е и опит, отново теоретичен, да бъде преодоляно противопоставянето в самата
традиционна интерпретация на различните проявления на социалното като цяло. За
какво всъщност става дума?
Известно е, че класическата концепция на германския социолог Фердинанд
Тьониес за двата типа социалност – тази на общността и онази на обществото, оказва
изключително влияние върху последващите опити за интерпретация на социалното
изобщо в цялото традиционно западно социално и хуманитарно познание. Проблемът на
тези опити и до днес може би произтича от утвърденото и сякаш неподлежащо на
съмнение научно мислене в западния свят, че чрез представянето на нови и нови
проявления на човешките образувания от тези два типа социалност ще стане възможно
определянето не само на тяхната същност, но и на същността на индивидуалните
взаимоотношения в тези фундаментално различни човешки образувания. Конкретен
пример за тази западна научна парадоксалност е фактът, че в социалната и хуманитарна
литература днес съществуват над двеста дефиниции за културата, които на базата на
най-различни отделни нейни проявления претендират до една, по-скоро техните автори,
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че определят същността на културата, макар че абсолютно същото може да се каже за
който и да е изследователски конструкт (Георгиев, 2014, 2017).
За разлика от всички тях, чрез изведените от него два типа социалност, Фердинанд
Тьониес просто предлага да имаме предвид априорната двойственост на човешката
природа вече на нивото на социалните образувания, която прави невъзможно
дефинирането на същности, а само изследването на проявления, тоест апостериорно,
било в човешките образувания от типа на общностната социалност, било на тези от
типа на социалността на обществото. За Фердинанд Тьониес няма съмнение, че
социалните образувания от типа на общността, на общностната форма на социалност,
са проява на естествената, ирационална, инстинктивна, афективна или органична воля на
цялото; цялото предшества и определя частите. В същото време за всички форми на
общност, на общностна социалност е характерна и дори основополагаща регулативната
функция на психичната система „ние – те“, в която на частта „ние“ се определя
доминираща роля, а специфични форми на общностната социалност са семейството,
етническите общности, приятелските кръгове, религиозните общности, малките
селищни обединения и т.н. (Тилкиджиев, 1989; Георгиев, 2014, 2017).
На свой ред съгласно класическата концепция на Фердинанд Тьониес конкретните
образувания от типа на социалността на обществото са форми на изкуствени,
рационални, вещни отношения, основани на съвсем строго определена целево
рационална психична структура. Тези образувания са проява на разсъдъчна, рационална,
користна воля на частите, при което доминира отделният индивидуален интерес, Азът.
Конкретни примери от този тип социални образувания – тези на социалността на
обществото, са търговските, финансовите, производствените, политическите и
различни други организации, които съществуват на базата на достатъчно ясно
дефинирана съвместна дейност (Тилкиджиев, 1989; Георгиев, 2014, 2017).
Освен това, оказва се, че теоретичните и практическите различия между двата типа
социалност, на човешките образувания и отношенията в техните различни измерения,
характерни за традиционните християнски и индивидуалистични култури в западните
общества, в голяма степен не се отнасят до източните политеистични и колективистични
култури, тъй като последните успяват по своеобразен начин да сакрализират
профанното, да освещават светското и на индивидуално ниво, и на нивото на социалните
образувания чрез ритуализиране на ежедневието и в личен, и в колективен порядък.
Изглежда тъкмо опитите през последните десетилетия да бъде по някакъв начин
преодоляно противопоставянето между двата типа социалност в западните
индивидуалистични общества, които правят възможна появата на известната теория на
комунитаризма, предполагат и фокусиране на изследователския западен интерес върху
конструкти, чрез които да бъде преодоляна тази традиционна опозиция, какъвто е
случаят и с организационната култура.
Известни са опитите на Вебер, Тейлър и Мейо, а впоследствие през 60-те години
на ХХ в. и на Макрегър, Ликърт и Аржирис да преодолеят схващането за организацията
като човешко образувание от типа на социалността на обществото, съгласно теорията на
Фердинанд Тьониес. Изходът се търси по посока на извеждането на неформалните
аспекти в дейността на социалните организации, които биват обединени най-общо в
термина „социална култура“. Разбира се, тези първоначални опити или т.нар. теории „Х“
завършват без особен успех (Проданова, 2019), защото акцентът в тях са все още
формалните и бюрократизирани отношения в социалните организации като проявления
на социалността на обществото.
По-късно обаче, през 70-те години на ХХ в., чрез Ликърт се появяват т.нар. теории
„У“, в които акцентът се обръща върху такива организационни характеристики като
поставянето на цели, вземане на решение, процесите на общуване, мотивацията,
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лидерството и контрола. Вече през 80-те години на ХХ в., като следствие от интереса
към функционирането на японските организации, се появява и национално-културната
парадигма, в която акцентът е върху връзката между наличната традиционна култура и
тази в организациите – да не забравяме, че Япония е образец за колективистична култура,
а преодоляването между двата типа социалност чрез ритуализирането на ежедневието е
норма в японското общество.
По-нататък, към края на ХХ и началото на ХХІ век тази изследователска линия
присъства във всички значими теории до ден-днешен – на Хеерт Хофстеде и редица
негови последователи, на Фонс Тромпенаарс и Чарлз Хемпдън-Търнър и техните
последователи, на Едгар Шайн, на Чарлз О”Райли, Дженифър Чатман и Дейвид Калдуел,
на Даниел Денисън, на Робърт Кук и Клейтън Лаферти, на Терънс Дийл и Алън Кенеди,
на Роджър Харисън и Чарлз Хенди, на Ким Камерън и Робърт Куин. Общото между
всички тях са както акцентът върху неформалните аспекти на организациите, обобщени
чрез конструкта „организационна култура“, така и стремежът да бъде оформена
подходяща емпирична матрица, която да прави възможни изследванията на културата в
организациите чрез преобладаването на две основни дименсии, по които се
диференцират противоположните или наречените още конкуриращи се ценности –
„гъвкавост срещу стабилност“ и „вътрешна срещу външна ориентация“. Очевидната
невъзможност да се даде една общо приемлива дефиниция на същността на
организационната култура, съвсем логично предполага акцента върху такива нейни
проявления, каквито са героите, церемониите, ритуалите, историите (наративите),
легендите, организационните драми, езика и комуникациите, и ценностите (Проданова,
2019).
Очевиден изглежда стремежът практически да бъдат интегрирани конкретни
проявления на социалните образувания от типа на общностната социалност в
социалните организации, които по принцип са форми на социалността на обществото,
най-вероятно, за да се повиши груповата ефективност или казано на по-стар език –
производителността на труда. От друга страна, в теоретичен порядък със съвсем ясно
определена идеологическа стратегия подобно интегриране цели да бъдат преодолени
повече или по-малко осъзнаваните като негативни тенденции и характеристики на
западните индивидуалистични култури – не толкова или само национални, но и особено
организационни. В подкрепа на тази теза може да бъде приведено определението
„кланова“ на организационна култура, съществуваща или не в конкретни организации,
но във всички случаи чрез „кланът“ се цели идентифициране на социално образувание
от типа на социалността на обществото с такава конкретна форма на общностна
социалност, каквато безспорно е кланът, с присъстващите в него специфични,
общностни форми на колективен живот и индивидуални взаимоотношения. Дали на
един или друг етап от съществуването на една социална организация като форма на
социалността на обществото нейната организационна култура може да бъде
определяна като „кланова“ в общи линии няма никакво значение, тъй като структурирана
върху осъществяването на някаква производствена дейност иманентната й
характеристика е пазарната култура, тоест крайната цел е печалбата – в противен случай
тя не би могла да оцелее. Със сигурност цели като повишаване на производителността
на труда, независимо какъв е той, и печалбата, правят всяка една такава организация
социално образувание от типа на социалността на обществото с всички нейни
изброени още от Фердинанд Тьониес характеристики, тоест тя няма как да се
идентифицира като форма на общностната социалност.
Тези изводи са изключително важни особено тогава, когато можем да се опитаме
да надникнем отвъд възникването и развитието на идеята за организационната култура
като конструкт, чрез който се поставя и целта за евентуалното теоретично преодоляване
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на опозицията на двата типа социалност, дефинирани още от Фердинанд Тьониес. Дори
нещо повече, ако чрез този конструкт се цели и минимизиране на осмислени като
негативни тенденции в западните индивидуалистични култури, то тогава е налице и една
идеологическа диверсия в полето на познанието. Тук става дума за изглежда
подмененото дефиниране на културите по света като най-общо колективистични и
индивидуалистични, тъй като зад подобна може би несъмнена на пръв поглед формула
се крият по-дълбоки пластове на колективната психика, ако използвам термина на Карл
Густав Юнг, който вероятно е дискусионен от гледна точка на поставения проблем, но
явно тук такава полемика е невъзможна.
Със сигурност, поне от моята позиция на Критическата психология, зад
традиционния културен синдром колективизъм/индивидуализъм, както го определяше
още Хари Триандис (Мацумото, 2002), се крие едно колкото драматично, толкова и
очевидно противопоставяне между културите – като религиозни (колективистичните) и
идеологически (индивидуалистичните) (Георгиев, 2014, 2017). Изглежда повече от
логично предположението, че такава специфична конкретизация на колективизма като
хоризонтален колективизъм, от една страна, и вертикален колективизъм, от друга страна,
характерни впрочем не само за японската национална култура и оттам на съответните
организации от типа на социалността на обществото, а също така и останалите
възможни проявления на колективистичните култури, са резултат не от друго, а от
регулативното действие на съответните религиозни традиции и норми, препредаващи се
векове наред от поколение на поколение. Иначе казано, тъкмо религиозните представи
са онези общностни психични регулатори на мисленето и поведението, чрез които става
възможно съдържанието на съответните култури като колективистични, проявяващи се
както в социалните образувания от типа на общностната социалност, така и в тези от
типа на социалността на обществото, а не обратното. И това се отнася не само за
източните азиатски политеистични култури и общества, но и за мюсюлманските и
юдейското общества и култури, които и до ден-днешен са твърде далеч от западната идея
и практика на секуларизацията, тоест остават си определено религиозни, макар че за
азиатските по-скоро ежедневни философско-психологически концепции западното
разбиране за религия и религиозност си остава твърде неадекватно (Георгиев, 2014,
2017).
В съвременните организации все повече се дискутира необходимостта от
индивидуален подход към служителите, както и създаването на различни форми на учене
и развитие (Найденова, 2017a, 2018a). Предизвикателствата пред организациите са
свързани с привличане, ангажиране и задържане на най-добрите служители. Въвеждат
понятия като управление на талантите и приемствеността (Найденова, 2016, 2017b,
2018b). Обръща се внимание на мотивацията и ангажираността, както и инвестиция в
лидерството и организационната култура.
Що се отнася до западните индивидуалистични култури и общества, то
възклицанието на Ницше през ХІХ век: „Бог е мъртъв! Той не участва вече в човешките
дела!“ (Ницше, 1990), не е пожелание, а по-скоро съвсем точна диагноза, тоест
религиозните представи дори като екзистенциални ориентири не участват в регулацията
на мисленето и поведението, а на тяхно място като общностни психични регулатори се
появяват и после се възпроизвеждат уверено идеологическите представи, разбира се
облечени в „научни“ одежди. (Георгиев, 2014, 2017). Иначе казано индивидуализмът
като фундаментална характеристика на западните общества и култури не е следствие на
историческа иманентност, а е резултат от случващата се през последните два века
подмяна на регулативните функции на религиозните с идеологическите представи и
убеждения, било то екзистенциални, било то светогледни като цяло, макар и твърде
услужливо да бъдат предстявани за „научни“ от гледна точка на западното социално и
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хуманитарно познание. Този извод може и да звучи стряскащо, но ако останем само при
констатацията – „индивидуалистични“ за западните общество и култури, то няма как да
разберем причините защо те са такива, а не други, както в социалните образувания от
типа на общностната социалност, така и в тези от типа на социалността на
обществото.
Разбира се, на първо четене подобен поглед отвъд идеята и самата изследователска
практика на организационната култура като конструкт в съвременното психологическо
познание може да изглежда далеч от едни или други въобразени като действителни
проблеми на организациите и техните култури в ежедневието и тяхното изследване. В
същото време обаче, убеден съм, че развитието на този поглед може да спести множество
илюзии във функционирането на организациите и познанието на самата организационна
култура като цяло.
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Резюме: В докладът се предлага нова концептуална рамка, в която могат да се представят,
мислят и концептуализират новите реалности в политиката, икономиката и цивилизационното
развитие след началото на 21-ви век. Старите, идеологически модели на противопоставяне („2D
политика“) са изчерпани, възникнали са принципно нови „гридове“ на измерения, които са
липсвали изцяло в традициите на 18 и 19-век, които и предопределят доминиращите ценностни
модели и политики на 20-век. Докладът е фокусиран към отговорите на няколко основни въпроса:
„Кои са тези нови измерения“, „Какъв качествено нов дискурс на интерпретация те предполагат“,
„Какви са новите предизвикателства и доминиращи тенденции в ценностния антропологичен модел
и неговите импликации в политическото, икономическото и цивилизационно развитие“.
Ключови думи: „3D политика“, промени в съвременния ценностен антропологичен модел,
биофилна ценностна система и цивилизационна идентичност, икономика на неизчерпаемите
ресурси, развитие на знанието и таланта, политически иновации за активно гражданско участие и
интеграция в глобална цивилизационна система.
Abstract: The report proposes a new conceptual framework in which new realities in politics,
economy, and civilizational development after the beginning of the 21st century can present, though, and
conceptualized. The old, ideological models of opposition ("2D politics") have been exhausted,
fundamentally new "grids" of dimensions have emerged that were completely missing from the traditions
of the 18th and 19th centuries, which predetermined the dominant value models and policies of the 20th
century. The report focuses on the answers to several vital questions: "What are these new dimensions,"
"What qualitatively new discourse of interpretation do they suggest," "What are the new challenges and
dominant trends in the value, anthropological model and its implications in the political, economic and
civilizational development.
Keywords: "3D politics", changes in the modern value anthropological model, biophilic value system
and civilizational identity, the economics of inexhaustible resources, development of knowledge and talent,
political innovations for active civic participation and integration in the global civilization system.

За необходимостта от концептуализация.
С какво въведение е удачно да започнем, предвид темата, за която предстои да се
говори, а именно политиката и нейните нови „3D“ социално-психологически и социалноонтологични измерения? Звучи разумно да се твърди, че тя следва масовия, обществен
фокус. Но правенето на предложения за промяна и прогнози за нейните резултати на
инструментално, емпирично ниво, би било твърде рисковано, без един щателен,
комплексен теоретичен анализ, или както го дефинираме в доклада, без
концептуализация. Факт е, че други автори и бизнес лидери си позволяват да критикуват
остро архаичните разбирания от епохата на „2D“ политиката, като с това дават начало
на смели дискусии за бъдещето. Например критичната реч на Ник Ханауер „Homo
Economicus“ Must Die (Hanauer, 2018) и неговите участия в TED talk. Във връзка с идеята,
че политиката следва, или в най-общи рамки, е в сложен синхрон с обществените нагласи,
можем да кажем, че първото необходимо условие за мащабна социална и политическа
промяна, е да се осъществи дълбочинна масова трансформация в ценностите или
промени в ценностния антропологичен модел, както го определихме в други наши
изследвания (Николов, 2018).
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Трансформацията обикновено си пробива път на микро ниво в социално-политическата
реалност, посредством количествено натрупване на отделни конфликтни ситуации, които
в полето на политическото, бихме могли да определим като един емпиричен,
“несъзнателен поток” на напрежения. Много често тяхната природа е стихийна,
свързана с конюнктурни интереси и конфликти, а историята показва, че дори и при
дълбочинни промени, в началото е била налице известна доза стихийност, едно
„интуитивно напрежение“, стремеж към реакция, сама по себе си, или „естествения порив
на човека към протест“, реконструиран в социалната мисъл от Жан Пол Сартр и редица
автори на екзистенциалната традиция (Сартр, 1994, 1999).
И точно тук, от ключово значение, е ролята на науката и изследванията, на
концептуализациите, на творчеството в полето на социална философия, социалната и
политическа психология и социална онтология в началото на 21-ви век. Тази роля в
епохата на индустриалния конфликт имаха доминиращите политически идеологии на
18-ти, 19-ти и 20-ти век и техните автори: либерализъм, консерватизъм, нацизъм и
фашизъм, комунизъм и социализъм, монетаризъм и консумативизъм, във взаимодействие
с моделите на доминираща културна и цивилизационна идентичност.
Неслучайно, и при предишни наши доклади и участия във формата на настоящата научна
конференция сме акцентирали върху идеята за социална онтология и прилагане
принципа на релевантността. Една комплексна методология, интегрираща изследвания
от хуманитарни и социални науки, която цели да даде нова релевантна гледна точка,
да постигне напредък, отвъд очевидностите в отделните, частнонаучни изследвания
(Николов, 2016). И ако древните гърци са намирали отговорите, които ги вълнуват от
Делфийския оракул, за да узнаят или да контролират политиката и бъдещето, то днес
имаме на разположение социалната наука, социалната и политическа психология, както
и умението ни иновативна концептуализация, релевантна на съвременните феномени. Тя
се базира върху приложни технологии и иновативни решения, които ще споделим пообщо в началото, а в рамките следващо изследване ще адресираме и по-конкретно.
Поради тяхната популярност на английски език, ще ги цитираме в автентичната им
езикова версия.
Основни технологии и компетенции застъпени в „3D политика“ - модел на
концептуализация, и имащи радикален принос в технологичната промяна в началото на
21-ви век: DLS Technology ( blockchain ), AI, Brain computer interface, “Mind-2-Speech”
Technology, Global Uniquely Identified Environment (G.U.ID.E.), Basic income, Personal and
Organization Secure Identifier, Balance Human and Organisation Development, Mentoring and
Coaching, Smart Costumers Behavior, Pre-Sells Business Model, Smart Manufacturing, Bio
Copying Strategy, Global Climate Change and Balancing Economic Model, Temporal
competence and Future orientation, a Policy based on authentic science.
Част от компетенциите и технологиите за промяна – менторинг, коучинг и тяхното
прилагане в организации свързани с икономика на знанието и таланта, са подробно
изследвани от колега от Софийския Университет – психолог на здравето и
организационната промяна, участник в настоящата конференция - Вихра Найденова
(Naydenova, 2016, 2018). А други, в редица приложни изследвания и проекти на водещи
организации, бизнес и граждански лидери като: Гугъл, Амазон, Майкрософт, Браян
Джонсън, Илон Мъск, Андрю Янг, Марк Зукемберк и Фейсбук, Клаус Шваб и Световния
икономически форум в Давос, Грета Тунберг и Глобална стачка за климата и много други,
чийто принос предстои да се изследва в предложената обща концептуална рамка.
И ако технологиите са само инструменти, трайни и консистентни начини за
автоматизация на социални, икономически, психологически и политически процеси, то
от съществено значение за тяхното действие като решения на проблемите на обществата
и цивилизацията в момента, е необходимостта от концептуализация и дълбочинна

575

ценностна промяна. Това ще даде отговор на основния въпрос: „Как да действа в света,
тази съвременна версията на Хомо Сапиенс Сапиенс и неговите общности, така, че
резултатите за бъдещите поколения и околната среда да бъдат добри?“ А това определено
е типичен морален, ценностен и политически въпрос. „Кои са новите божествени
откровения, които сме призвани да открием, социални и политически нормативи, които
да приложим, кои са съвременните „кодекси на честта“, свързани с висш морален
императив в нашата национална и глобална гражданска съвест, за да имат поколенията,
за които носим отговорност своите бъдещи възможности за развитие?“
Интересното е, че откриваме как промени и различни малки еволюционни стъпки
“в периферията” – в конкретни религиозни, научни и бизнес иновации, в нетрадиционни
подходи на национални и глобални политики, на граждански движения за промяна, и
неформални лидери на мнение, дават импулс за значителна промяна “в ядрото” на
случващото се в социалната онтология. Това е и основната тема, която предстои да
дискутираме – „3D политика“ и промяна на ценностите в съвременния
антропологичен модел.
В глобален контекст става дума за общоцивилизационно развитие, а то не може да
бъде сведено само до отделните локални или случайни елементи, без ясно да си
представим общата картина. Ирония на съдбата е, че съвременното човечество открива
истината за своя произход – фактът, че всички съвременни представители на вида Хомо
Сапиенс Сапиенс са част от едно семейство, но по един негативен, катасрофичен начин.
Изправени сме пред най-голямото историческо предизвикателство от планетарен мащаб
включващо влиянието на съвременния човек върху планетарната еко-система, сравнимо
с глобални, космически и геоложки кризи и катаклизми, довели до радикалната стъпка,
да се обозначи съвременната епоха като Антропоцен.
Терминът Антропоцен е въведен през 80-те години на миналия век от еколога Евгений
Стормер и е използван за първи път през 2000 г. от специалиста по атмосферна химия,
Нобеловият лауреат по химия Пол Круцен (Revkin, 2011). През 2008 г. на Комисията за
стратиграфия на Геологическото общество в Лондон беше представено предложение
Антропоцена да бъде обособен като формална единица от геохронологичната скала (
Zalasiewicz and All, 2008).
Но за да концептуализираме и навлезем в дълбочина в ядрото на съвременната
социална онтология е необходимо, първо да изясним двата елемента, двете метафори,
които ще използваме като терминология, преди да продължим по същество.
”3D” - Метафора с нов социално-онтологичен статус.
„3D“ определено е метафора, символ за еволюцията ни във възприемане и
овладяване на пространството. Казано по друг начин, градация и развиване на „2D“
пространството в нови измерения – както пространствени, така и процесуални – времеви,
в картината на света. Заимстваме тази метафора от Алберт Айнщайн - гениалният физик,
осъществил мащабна реформа във физиката и астрофизиката в първата половина на 20ти век. Разбира се, и преди Айнщайн е имало конфликт със старите, не реформирани
гледни точки за света и човека, но именно той остава най-ярката фигура на “новите
хоризонти” в общественото съзнание за развитието на науката през 20-ти век, като е
обявен за негова емблема. „2D гледището“ представя смисловите репрезентации като
равнина, в класическото дефиниране на алтернативните, двуполюсни политически
ценностни нагласи на Западната демокрация. Пространство, за което днес ще говорим,
ще бъде мултидименсионално, „3D“ реалност от типа „Multiple Dimensions“.
В известен смисъл, „3D“ вече придобива популярен характер - говорим за “3D”
принтиране, “3D” визуализация в киното и изкуствата с Virtual Reality, която потапя
участника в една много по-богата сетивна пространствена реалност.
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От друга страна, мисловните експерименти и концептуализации на гениални учени и
изобретатели са се оказали по-ценни и ефективни, от много опити, провеждани в
непосредствената емпирична реалност. Без преувеличение, постижения от подобен
характер могат да бъдат причислени към силата на научната интуиция, която
“законодателства” много по-рано от фактическото време на емпирично проучване.
Например „гравитационните вълни“ бяха прогнозирани от Айнщайн през 1916 година,
чрез умствен експеримент и доказани „емпирично“ едва през 2016 година – 100 години
по-късно (Castelvecchi & Witze, 2016).
Това ще направим и ние в друга сфера, тази на политическото, на промяната на
ценностите и социалната онтология. С концептуализация на ценностите се занимават
основно науките посветени на тях – аксиологията и етиката, на ценностните нагласи,
приоритетно - социалната психология, на ценностната криза и промяна – социология,
политология, социална психология и антропология. От друга страна, ще имаме предвид
и ценностния антропологичен модел, като важен механизъм за разбиране на
доминиращите ценности в общностната идентичност, социалната онтология и принципа
на релевантността, като методологии на изследване. Те ще бъдат естествената научна
рамка, включваща и другите частнонаучни гледни точки.
Как ще определим политиката на бъдещето, като „3D“ или Multiple Dimensions „MD“ Politics, не е от особено значение. И в двата случая на използване на термините
метафори, тя ще бъде много по-комплексна, по-сложна и предизвикателна от
опростените „2D“ двуполюсни политически модели, доминирали в политическата
история на Запада до момента. Тук е мястото да акцентираме върху един важен проблем
на модерното политическо лидерство - то среща затруднения в това да възприеме на
умствено, концептуално ниво предизвикателствата, пред които всички глобално сме
изправени. Това важи и за така наречения в политологическата и социална мисъл „добре
информиран гражданин“, според теорията на Алфред Шютц (Шютц, 1999). Отново се
оказваме в сблъсък между новия еволюиращ поглед и архаичните масови представи за
реалността - процес, който е произвеждал напрежения и конфликти във всяка
историческа епоха.
В конкретния случай на съвременността, е така, защото става дума за
закономерности и процеси, респективно действия в много по-сложна, много помногопластова и много по-предизвикателна глобална ситуация, свързана с множество
рискови фактори и кризи в рамките на планетарната екосистема, политическо и
цивилизационно развитие. Голяма част от тях са базирани, както на дълбоки архаични
тенденции още от произхода на Хомо Сапиенс Сапиенс, така и на неосъзнати
деструктивни тенденции заложени в близкото минало от Индустриалната епоха.
Ситуация, която никога досега не сме наблюдавали в човешката история - поради
очевидното обстоятелство, че сме свидетели на радикални еволюционни и ускоряващи
се промени, започнали да упражняват своето влияние още преди 150-200 години с
доминиране на Индустриалната епоха. Именно сега сме в състоянието на критична
точка; на предстоящ обрат на процесите, свързан със значителни катаклизми и рискове
пред човешкото и планетарно развитие. Сега сме в точка на избор, и изборът ни може
да има съдбоносно значение за съдбата на бъдещите поколения.
За съжаление, както виждаме, тези трансформации биват посрещани нерелевантно
и стихийно от доминиращите политически елити с малки изключения; не са
концептуализирани и лидирани в необходимата степен, и очаквано, хората и обществата
реагират на тях импусивно, безсъзнателно, без постигнат общ мисловен интегриритет.
И тук е мястото на науката във всичките й измерения. Това даде масов импулс на хората
на науката да излязат на марш ( „Марш за науката“, 2017) и публично пред глобалното
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обществено мнение да поемат необходимата отговорност в момент, в който голяма част
от политическите лидери и техните организации еволюционно и научно регрeсират.
С други думи, липсва масово споделена социална представа, през чиято
когнитивна рамка, да мислим промените и предизвикателствата в началото на новото
столетие и епохата на Антропоцена. А това е проблем, защото ако не можем да ги
проумеем на теоретично или концептуално ниво в тяхната комплексност и сложност, то
как можем да ги управляваме на практическо ниво? В този смисъл, може да се каже, че
политиката, като дейност свързана с решаването на подобни проблеми, има два основни
слоя - първият слой, това са концептуализацията и промените в ценностния
антропологичен модел; а вторият, политическото действие, въплъщаващо тази
концептуализация в конкретни политики. Въплъщението може да бъде в поведението на
политическите лидери и техните организации, на граждански, национални и глобални
движения за промяна, в нов тип социална интеграция, нормативност и
институционализация, която да се конструира в отговор на новите „3D”
предизвикателства. А както изтъкнахме по-рано, политическо лидерство в момента е
нерелевантно.
Тук поведението на Грета Тунберг вероятно е подходяща илюстрация - макар да
не е учен, а млад човек, тя си позволи по свой емоционален начин на протест, да постави
на преден план, човешката намеса в климатичните промени, което отдавна е научно
подкрепено и доказано от десетки хиляди научни изследвания. Нейната цел, и целта на
другите млади хора част от Global Climate Strike е именно тази - световните политически
и икономически лидери и глобалното обществено мнение, да чуят и отчетат фактите, да
чуят един младежки и емоционален глас, зад който обаче стои масово движения с
няколко милиона участници и сериозна обосновка от научен характер. „Какъв е залогът
да продължаваме да живеем по същия безотговорен начин, както сме го правили досега?“
– ни пита тя. И начинът по който комуникира, дори и да търпи упреци от гледна точка на
стил и политическа коректност, е много „по-вежлив“ в сравнение с това което предстои.
Последните 20 години и десетките хиляди жертви, пряко свързани с климатичните
промени, които съвременното човечество дава, са само началото на процес, който ако не
бъде управляван релевантно, ще придобие формата на перманентна криза, без
възможност за обрат. Глобалното затопляне увеличава засушаването, ерозията на
почвите и горските пожари, като същевременно намалява реколтата в тропиците и топи
вечните ледове около полюсите. Засяга човешките общности, които имат най-малка
способност да реагират и се защитят. Те стават жертва на една колективна, глобална
тенденция на безотговорност. „Още два градуса средно към температурата на
планетата и тя ще се превърне в пустиня“, се твърди в доклада „Климатичните
промени и територията“, плод на усилията на 103 учени от 50 държави, членове на
Научния комитет на ООН (IPCC). Докладът бе представен наскоро в Женева на 8 август
и е плод на няколко годишни изследвания и наблюдения от страна на учените (IPCC,
2019). Това разкрива най-радикалния проблем на съвременността – в основата на тази
бъдеща екологична и социална катастрофа стоят дисбалансираните човешки и
икономически отношения базирани върху „цивилизация на жертвата“ и икономически
модел на злоупотреба с човешките, биологичните и изчерпаемите ресурси на планетата.
Застрашени са най-уязвимите общности и статуса на бъдещите поколения.
Една илюстрация на тази тенденция е идейната, политическа и ценностна криза в
Европейския Съюз. Липсата на ясна визия за неговото бъдеще и ролята му във
вероятно най-критичния момент на човешката история.
Наблюдаваме едно естествено еволюционно изразходване на „2D“ политическия
модел, който не може да отговори на предизвикателствата на съвременните реалности.
И от 2016 година насам, тази симптоматика има свой показателен пример – Brexit.
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Брекзит е най-яркият симптом, доказващ на практика „тектоничната сила“ на все още
не рационализирани и не концептуализирани процеси в континентална Европа и ЕС като
нейна политическа еманация. Това е и основата мотивация на „необяснимото“ за
тривиалното политическо съзнание на доминиращата в Брюксел политическа
бюрокрация, излизане на Великобритания от ЕС. Обединеното Кралство и британската
нация, поемат свое самостоятелно рисково пътуване към нови еволюционни хоризонти
на развитие, но с амбициран политически елит, мотивиран да намери нови източници на
стойност в лицето на икономика, базирана върху наука, развитие на таланта и автентични
културно обусловени общностни модели. В съчетание с политически иновации за
активно гражданско участие и повишаване на ефективността на публичните политики,
които имат естествена тенденция, без механизми на контрол и усъвършенстване, да се
трансформират в паразитиращи бюрокрации. Тези дълбочинни мотиви останаха скрити
зад основния дебат за Брекзит, фокусиран приоритетно към миграционната политика,
който имаше по-скоро спекулативен и манипулативен характер и за двете страни.
И тези мотиватори съответстват, като ще стане ясно на края на доклада, на две от
трите измерения, които в момента имат приоритетно значение за глобалната
трансформация на политическото и в другите области на ‚MD‘ модела. Не случайно,
идеологът и ключовият стратег на Брекзит, Доминик Къмингс заяви наскоро в блога си,
че настоящата политическа дисфункция на Великобритания представлява "уникална
криза за последните 50 или 100 години", която трябва да се използва, "за да се променят
неща, които по принцип са непоклатими", а в по-предишна публикация споделя визия за
Великобритания, която според него би заела "централна роля в решаване на наймащабните проблеми на човечеството и оформянето на новите институции, изместващи
ЕС и ООН, които ще възникнат по време на болезнения преход, през който ще премине
светът в следващите десетилетия." (Къмингс, 2019). Вместо силен критичен и
самокритичен анализ и намиране на нови еволюционни перспективи, реакцията на ЕС
политическия елит и масовото мнение на „добре информирани европейски граждани“
беше по-скоро нерелевантно, покровителствено отношение към Великобритания,
граничещо с арогантността на аристократичните фамилии земевладелци, които слизайки
от доминиращата позиция на политическата сцената в Индустриалната епоха , изискваха
респект и подчинение от другите съсловия, а и в не малко случаи, водеха военни
конфликти, с цената на които да удържат своята еволюционно ерозирала власт.
Тук е необходимо да припомним вече осмислените пет ключови закономерности, на база
на анализ в развитието на социалната онтология и с приложение на принципа на
релевантността, които определихме като принципи на социалната еволюция ( Николов,
2017): 1) Няма възможност „за връщане“ на историческото време назад; 2) Всеки
динамичен процес на социален прогрес или регрес имат „критична точка“ и крайни
исторически граници като феномени на социалната онтология; 3) Социалната еволюция
и социалната онтология имат вътрешно присъщи динамични и автентични механизми на
развитие. Не се наблюдава „чудо“, външна намеса или външен „двигател“ за тяхното
усъвършенстване и развитие; 4) Най-важните исторически процеси, които настъпват в
социалната еволюция са интеграцията и глобализацията – те са в основата и на „тайната
на човешкия произход“ и 5) Друг механизъм се отбелязва многократно при изучаване на
тези критични трансформиращи периоди на преход към еволюция и иновация. Можем да
наречем този механизъм и неговото действие „алтернативна еволюция“. Тези
закономерности могат да ни насочат и дадат конкретни отговори и за ситуацията в ЕС,
анализ, който ще продължим в перспектива.
Вероятно Хелмут Кол и Жискар д’Eстен са си представяли европейското
обединение по друг начин, а не във вида, в който го виждаме днес. Какво да кажем и за
другите големи исторически фигури като Уинстън Чърчил и Конрад Аденауер? Какви ли
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са била техните цели? Спекулациите по темата могат да бъдат много, но конкретно за
Уинстън Чърчил, много изследователи не без основание приемат, че е “бащата на
съвременна Европа”. Той е първият лидер, посрещнал сблъсъка с комунистическия
порядък и студената война. Можем да кажем аргументирано, че лидери като Уинстън
Чърчил и Франклин Делано Рузвелт са “гръбнака на промените” през 20-ти век. На тях
дължим запазването и утвърждаване на либерално-демократичните ценности и свободата
на теистичното сътворение. Те и техните нации, понесаха тежестта на острите атаки на
комунизма и фашизма, изобщо на тоталитарните режими в титаничния „сблъсък на 20ти век“. „Бащите на съвременна Европа“ и Свободния свят респектират със своята
политическа далновидност, активна стратегия и кураж да управляват мащабни военни
конфликти, които водят в последствие до обединение, мир и просперитет, до
утвърждаването на биофилна ценностна ориентация, свобода и отговорност за всички –
и за победени и за победители, живеещи в обща система на сигурност изградена след
Втората световна война и падането на комунистическите режими в Източна Европа.
В наши дни, без съмнение, има критики към вече установения политически ред,
има копнеж и очакване за ново, различно политическо лидерство. Но липсва сериозна
научно базирана иновация в концептуализирането. Образно казано, очакванията в
момента са все още в полето на „2D“ политическата реалност. Застинали сме в една
рутинна, а може би обезсмислена и еволюционно изчерпана равнина плоскост на банално
политическо противопоставяне, която е необходимо да бъде реконструирана. Има
необходимост и съвременните поколения, по примера на своите достойни предци, да
поемат своята историческа роля.
Вероятно лидерите, които цитирахме като „бащи на съвременна Европа“, са
носители на ценностна концепция, научна и философска традиция, развивала се столетия
по-рано в периода на Ренесанса и Новото време, опозиция на все по-втвърдяващите се
антихуманни, некрофилни тенденции на тоталитарните политически идеологии и
религиозни вярвания, конструирани като „социален инженеринг“ във вид на
фундаменталистки политически идеологии. Затова може да се допусне, че преди да
реализираме иновации на нивото на конкретното политическо действие, е необходима
сериозна теоретична работа в най-приоритетните измерения. Необходимо е да се положат
новите “гридове” на значима ценностна промяна и трансформация. Наличието на
подобна концептуализация не е в конфликт с традиционните политически ориентации в
съвремието – ляво, център/ляво, център, център/дясно и дясно, както и с традиционни
модели на културна и религиозна идентичност. Напротив, на пръв поглед необясними
интеграции и микро иновации, „ранни предикции“ и симптоми на промяна в общата
политическа картина, могат да станат разбираеми и за традиционния, „2D модел“ на
мислене в политиката, при неговото разширяване с нови съществени измерения.
Кратко описание на модела
Основната цел на настоящият доклад е да послужи като едно основно дефиниране
и предварително представяне на модела, след което ще последва мащабно изследване,
както на теоретично, така и на емпирично ниво. Всеки дълг път стартира с малки първи
стъпки. Идеята беше да споделим основната концептуализация, която да бъде ориентир
и част от разгръщането на едно мащабно и цялостно изследване. Имайки предвид
социалната и политическа значимост на проблема, от ключово значение е дефиниране на
трите основни „грида“ на „3D“ пространствения модел и времева еволюционна
перспектива, описваща необходимостта от трансформация на доминиращата ценностна
нагласа, даваща възможност за колективна глобална еволюция и решаване на основите
проблеми. По този начин, преходът към „3D“ концептуализация, може да обясни левите
политики с инвестиции в конкурентоспособност и предприемачество; десните еко
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движения, търсещи решения на глобалните екологични проблеми в стриктно следване,
на изоставени от модерното консуматорско поведение, традиционни културни канони и
хранителни навици на отговорното потребление и десетки други „изключения“. Може да
се направи отделен изследователски проект в социалната онтология за глобална
„картография на изключенията“ от традиционния „2D“ политически модел, който ще има
предикативен анализ и ще открои в ранна фаза структурирането на новите, уникални
”3D политика“ и промени в ценностния антропологичен модел.
гридове на „3D“ и „MD“ политическа
реалност
и промяна на ценностите – „Global
Николов
Д-р Найден
Mapping for new 3D&MD political reality and value changes“.

1. Икономика базирана върху неизчерпаеми
ресурси, наука, развитие на таланта и автентични
културно обусловени общностни модели.

2. Биофилна ценностна система и
цивилизация на отговорността за
живота. Възстановяване на
планетарната екосистема, климат и
състояние на видовете.

3. Политически иновации за активно
гражданско участие, локална и
глобална социална интеграция,
свобода на теистичното сътворение.

Ценностна нагласа – „темпорален конструктивизъм“ за смислово центриране на
поведението на хората към отговорност за бъдещето и благоприятно общо развитие на
процесите. Предизвикателствата на бъдещето преструктурират отношението към
настоящето и миналото. Основна цел е поемане на отговорност и грижа за условията на
живот на бъдещите поколения. Накратко обобщено - бъдеще сега.

Фигура 1. „3D политика“ - модел на концептуализация, © Д-р Найден Николов 2020, All rights reserved.

Фигура 1. „3D политика“ - модел на концептуализация, Д-р Найден Николов 2020
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ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ЦЕННОСТИ КАТО УПРАВЛЕНСКИ
ПОДХОД – ИЗВОДИ ОТ КАЧЕСТВЕНО ПРОУЧВАНЕ
Златина Маринова Михайлова, докторант, Софийски Университет
“Св. Климент Охридски”, Стопански факултет
ORGANISATIONAL VALUES AS A MANAGEMENT APPROACH –
CONCLUSIONS FROM INTERVIEWS
Zlatina Marinova Mihaylova, PhD student, Sofia University, FEBA
Резюме: Докладът разглежда информацията от проведени качествени интервюта с водещи ЧР
Директори и сертифицирани консултанти в областта на управлението на организационната
култура. Въпросите, които се разглеждат е каква, според респондентите е ролята на
организационните ценности в управлението на хората, и доколко мениджърите имат подготовка,
желание и готовност да ръководят работата и екипите си чрез организационните ценности.
Докладът дава интересни практически насоки от практиката на компаниите.
Ключови думи: организационни ценности; организационна култура; управленски подход
Abstract: The paper provides information about the series of quality semi-structured, interviews that
were held with leading HR practioners and certified consultants in the area of organisational culture. The
aspects that are considered are the following: what is the role of the organisational values in HR
management; to what extent the managers do have the necessary preparation and at the same time the
willingness and readiness to lead their work and their teams with the organisational values. The paper
provides some interesting practical advices, summarized from the shared stories of the participants.
Keywords: organisational values; organisational culture; management approach

Изследването има за цел до внесе разбиране на практиките и подхода при
използването на организационните ценности като управленски подход, и то специално
от хората, които обикновено са въвлечени в този процес – изпълнителни директори,
директори по управление на хората и експерти в областта на управление на
организационната култура. Изследвани са добрите практики и предизвикателствата при
работа с организационни ценности. В началото се описва разбирането на автора за
организационни ценности, представен е инструмента за провеждане на полуструктурираните интервюта, показани са отговорите на някои от въпросите и са изведени
изводи от събраната информация.
Организационната култура и организационните ценности
Организационната култура се определя от начина, по който правим нещата тук.
Организационната култура, и организационните ценности са водещи теми за
управителите на високо ниво. Edgar Schein продължава да бъде цитиран „Ако не
ръководите културата, то тя ще ръководи вас“ в научните публикации и форумите за
управленско развитие. Както и Питър Дракър, за който се твърди, че е заковал фразата
„Културата изяжда стратегията на закуска“.
Темата за ролята на организационните ценности в управленската практика на
лидерите е значима, тъй като организациите се стремят да създават благоприятни места
за работа, със сигурна и спокойна среда, в която хората да дават своя принос към
реализирането на стратегията, визията и мисията на организацията. Организационните
ценности са основата на организационната култура.
Ценности
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Ценностите са обект на изследване от редица академици и академични колективи.
Милтън Рокич дава следното определение на ценностите от психологическа гледна
точка:
„Ценностите са такива наши убеждения (възгледи), които ни служат като стандарт
за избор в два основни аспекта:
(1) как да насочваме поведението си към дълготрайните за нас жизнени цели и
(2) какво поведение да изберем в конкретна ситуация, в която са възможни
различни алтернативи на поведение.“
Става ясно, че той ги разделя на два типа. Рокич ги обозночава като термални
ценности, или с други думи ценности – цели. Такива са свободата, приятелството,
любовта, т.е. ценности, които действат през целия живот. Другият вид са
инструменталните ценности, т.е. ценности – средства. Примери за инструментални
ценности са ефективност, образование, отговорност и т.н, т.е. това са „алтернативни
поведения или средства, чрез които постигаме желаните цели (термалните ценности)“
(Наумов, 2004, стр.54).
Richard Barrett е създател на следната дефиниция за ценностите: „ценностите са
кратък метод на описание на това, което е важно на индивидуално или колективно ниво
(като организация, общност или нация) в определен период от време“ (Barrett, 2014).
Забележителното тук е, че на ценностите не се гледа като постоянна величина, която не
се променя във времето, а точно обратното. Като променлива, която зависи от
конкретната житейска ситуация на даден индивиди или от конкретния момент на
развитие на дадена организация или общност/нация.
Изследователски въпрос
Основна цел на качествените интервюта е да се установи по какъв начин
мениджърите възприемат ролята на организационните ценности в управлението на
хората. Друг аспект на изследването е доколко те се чувстват подготвени, мотивирани и
готови да ръководят чрез ценности. Друга цел на качественото интервю е да се набере
практическа информация за инструментите и подходите, които мениджърите използват
при управление чрез организационните ценности.
Респонденти
Респондентите са директори по управление на човешките ресурси, висши
ръководители или специалисти, в областта на работа с организационна култура, както
следва:
 Главен Изпълнителен Директор - 3
 Директор "Управление хора" - 5
 Мениджъри от най-високо ниво (лидерско) - 2
 Консултанти, експерти в организационната култура - 2
Те са представители основно на международни организации, които оперират в
България.
Полуструктурирано интервю
В рамките на интервюто е възможно да се установи разбирането на респондента
относно организационните ценности, и от друга страна – да се установи какво работи и
какво не работи при управлението чрез организационни ценности.
1.
Разкажете за вашата роля? От колко време я изпълнявате?
2.
Как бихте описали организационната култура във вашата организация?
3.
Кои са ценностите на вашата организация? Какво очаквате от хората/ от
лидерите, във връзка с изпълнението на ценностите?
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4.
По какъв начин включвате ценностите в обичайната си работа?
5.
Какво сте забелязали, че работи най-добре за това ценностите да са
припознати?
6.
Кое ви е най-трудно при работата с организационни ценности?
7.
От какво считате, че имате нужда, за да се справяте така, както ви се иска
при работа с ценности?
8.
Каква връзка виждате между следните компоненти от организационния
живот (по реалността, която наблюдавате във вашата организация):
a.
Организационни ценности – организационна култура
b.
Организационни ценности – ангажираност на служителите
c.
Организационни ценности – бизнес представяне
d.
Организационни ценности – коучинг
9.
Какво друго бихте искали да споделите по темата с работата с
организационни ценности като управленски подход?
10.
В скалата от 1 до 10 (1 никак, 10 абсолютно), до колко вашите лични
ценности се припокриват от организационните ценности (са в хармония, кореспондират)
Изводи
По-долу са показани някои от изводите, които се очертават като тенденции в това,
което респондентите са отговорили (под тенденции се оценя, когато минимум
половината респонденти са отговорили сходно).
Въпрос: Как бихте описали организационната култура във вашата
организация?
Част от респондентите, които не са участвали в работа, касаеща организационната
култура се затрудняват да дадат ясно обяснение на този въпрос. Това е факт, който
несъмнено има значение, тъй като при болезнената важност на темата за управление на
организационната култура е недопустимо мениджърите от висок ранг, да не съумяват да
определят лесно културата на организацията, още по-малко да се объркват при този
въпрос. От друга страна, неумението да се обясни дадено явление, не е задължително
предпоставка за липсата на действия, които го подкрепят. Т.е., ако не се познава
дефиницията за организационна култура или организационни ценности, не следва да се
прави директно извода, че съответният респондент не ги демонстрира на работното си
място. Необходимо е да се провери. В рамките на интервютата, когато е било налице
такова затруднение, интервюиращият е подавал и разяснявал какво се има предвид, и
така е улеснявал респондентите.
Въпрос: Какво очаквате от хората/ от лидерите, във връзка с изпълнението на
ценностите?
Основното очакване към лидерите е да познават, разбират и демонстрират
организационните ценности в работата си. Всички респондентите заявяват, че ясно
очакване е лидерите да дават конкретни примери, от практиките на организацията за
успешни истории, които показват, как ценностите се живеят. Това включва и реално
изпълнение на ценностите, подкрепено с реални дейности, а не само думи.
Друго очакване към лидерите, по отношение на организационните ценности е да
бъдат активната страна в този процес. Обикновено, очакванията са, че от най-висока
инстанция се спуска „вълна“ от работа с организационните ценности, която след това
следва да се репликира.
Очаква се, лидерите да използват ценностите при взимане на решения, които касаят
управлението на хората. Както разбира се, да изграждат и подходяща среда за това.
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По отношение на хората, очакванията включват всички да познават ценностите, и
да са наясно, че е важно да работят с тях и да се стараят да ги включват в ежедневната
си работа. В хода на разговорите, не са уточнени какъв е действително начина,
конкретните ценности да се живеят.
Въпрос: По какъв начин включвате ценностите в обичайната си работа?
Обичайната работа с организационните ценности, според мениджърите, е че те
непрекъснато комуникират очакванията на организацията към екипите си.
Комуникацията на целите е силно подкрепена от професионализма на отделите по
Управление на хората, както и Отделите по комуникация. В компаниите, в чиито
структури са налице отдели по комуникации, задължително се включват в кампаниите
за разбиране и приемане на организационните ценности, като изготвят визии, символи,
събития.
Въпрос: Какво сте забелязали, че работи най-добре за това ценностите да са
припознати?
Всички респонденти споделят, че личният пример работи най-добре за това,
ценностите да се разбират, уважават и демонстрират на работното място. В случаите, в
които е налице и начин за измерване, при това регулярен, може да се каже, че ценностите
се разбират, споделят и живеят. Всички директори на отдели по Управление на хората,
дадоха примери за системно организирани инициативи, които се развиват в дългосрочен
план, които силно подкрепят интеграцията на организационните ценности в
професионалния живот на хората. Част от тези дългосрочни дейности са свързани с
включването на ценностите в системите за оценки на трудовото представяне, което обаче
отново респондентите споделят е по-скоро формална практика. Това, което много
подкрепя разбирането на организационните ценности са гемифицирани дейности като
състезания, раздаване на баджове, конкурси и т.н.
Въпрос: Кое ви е най-трудно при работата с организационни ценности?
Най-предизвикателната работа с ценностите категорично е разминаването между
духа на организационните ценности и реалните действия на висшия мениджмънт (всички
респонденти са дали този пример). Това обезверява служителите, и дискредитира
всякакви инициативи, измервания или програми. В тези случаи, хората започват
проформа да работят с ценностите, само колкото се изисква от процеса или процедурата.
Друго предизвикателство, е свързано с „превода“ на организационните ценности.
Как да се осигури, че всички хора, във всички отдели и звена на организациите, споделят
сходно разбиране към ценностите и заедно с това, разбират важността им в постигането
на професионални успехи.
Въпрос: Кои са някои от практики при работа с организационни ценности?
Една от най-ефективните практики за това организационните ценности да са
припознати е провеждането на изследвания и проучвания с различен обхват, формат и
честота. Развитието, което е показано с твърди цифри, изключително силно подкрепя
работата в тази насока, тъй като по този начин, говорейки чрез езика на цифрите, хората
по-лесно приемат и разбират важността и смисъла от дейностите, свързани с управление
на организационната култура.
Друга, задължителна практика, във всички организации, е въвеждането на
организационните ценности още от въвеждащото обучение.
Комуникационни кампании, са изключително разпространени. Всички
респонденти съобщиха, че провеждат такъв тип инициативи. Организират срещи с топ
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мениджърите и целия състав на компанията. Създават и произвеждат физически
артефакти - чаши, подложки, етикети, както и дигитални напомняния – screensavers, pop
up прозорци.
Интеграция с процесите по управление на хората и бизнес операциите е друг начин,
по който ценностите се включват. Най-често това се случва в моментите от
служителското преживяване, когато се оценят хората – техните постижения, техният
потенциал.
Други практики, които се осъществяват са разнообразни събитие, които по
радостен и забавен начин, да повишат осъзнатостта за организационните ценности в
работата на хората. Събитията може да са конкурси, празници, състезания. Включването
на елементи на гемификацията – трупане на точки, раздаване на баджове, получаването
на аватари, допълнително засилва интереса, и съответно разбирането на
организационните ценности в организациите.
Заключение
От проведените интервюта може да се направи заключение, че мениджърите
разбират и успяват да прилагат на практика работата с организационните ценности като
управленски подход. Става ясно, също така, че това са дейности, които изискват
наличието на много време, тъй като осъзнаването, приемането и работата с
организационни дейности е работа, която изисква и промяна на отношението – към
работа, клиенти, колеги. Измерването на нивото на споделяне на организационната
култура и организационните ценности, както и провеждането на редица комуникационни
кампании за повишаване на разбирането силно подкрепят интеграцията на
организационните ценности в професионалния живот на организациите.
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АСЕРТИВНАТА ДИСЦИПЛИНА В МУЛТИКУЛТУРНИЯ КЛАС
Гл. ас. д-р Василка Златкова Баничанска,
СУ „Св. Климент Охридски“
АSSERTIVE DISCIPLINE IN THE MULTICULTURAL CLASS
Ass. Prof. Vasilka Zlatkova Banichanska, PhD,
SU “St. Kliment Ohridski”
Резюме: В доклада се изяснява явлението мултикултурен клас в широк и тесен смисъл.
Разглежда се същността на асертивното поведение и асертивната дисциплина. Защитава се тезата,
че асертивната дисциплина е коректив на безкритичния мултикултурализъм.
Ключови думи: мултикултурен клас, асертивно поведение, асертивна дисциплина
Abstract: The report clarifies the phenomenon of multicultural class in a broad and narrow sense.
The essence of assertive behavior and assertive discipline is discussed. The thesis is that assertive discipline
is a corrective of uncritical multiculturalism.
Keywords: multicultural class, assertive behavior, assertive discipline.

Мултикултурният клас в широк и тесен смисъл на думата
В предишна публикация сравнително подробно се обосновават следните
характеристики на мултикултурния клас:
А) Качествени характеристики. Тези характеристики се отнасят до въпроса за
признака, според който класовете се квалифицират като мултикултурни, а именно
наличието на културно различни ученици. В този смисъл ми се струва за логично да
обосновем две гледни точки за феномена:
● В широк смисъл на думата всеки ученически клас е мултикултурен.
Всички ученици притежават и се проявяват съобразно формиращите се или вече
изградени различни, повече или по-малко осъзнати от тях видове култури. Те могат да
са от един и същ етнос, но да изповядват различни морални, естетически, религиозни и
други ценности, следователно по дефиниция това е мултикултурен клас. По тази логика
по принцип (навсякъде по света) монокултурни класове просто няма.
● В тесен смисъл на думата мултикултурен е този клас, в който съжителстват
ученици с етнически, религиозни и расови различия. Към такова съдържание са
ориентирани мненията на различни специалисти, работещи по темата. Логически
предимства на дефиницията са, че тя насочва вниманието не към културните различия
въобще, а към фундаментални за учениците култури, идващи от заобикалящата ги
микросреда – рода/семейството от даден етнос, традиционната им религия и/или расова
принадлежност. (Въпросът, че те се съчетават помежду си, тук е без значение – например
ромите у нас изповядват християнство, ислям или са атеисти; цветнокожите по света са
от различен етнос и религии и др.). В този и само в този конкретен смисъл би трябвало
да тълкуваме психолого-педагогическите идеи за толерантност, съвместно
съжителстване, взаимно разбиране на „другостта” и други.
Б) Количествени характеристики на „мултикултурната класна стая”
Въпросът „при колко ученици една класна стая става мултикултурна” е въпрос за
количествена характеристика на явлението. Важен ли е той? Харалан Александров
например твърди, че „когато ромските деца в някое от българските училища надхвърлят
20 или 30 процента от всички ученици, родителите на българчетата преместват децата
си в друго училище. То става ромско и качеството на обучението в него веднага пада”
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(www.dw.com/bg/). Следователно, тривиалното обществено съзнание обръща внимание
на „количеството”. Но как стоят нещата при „мултикултурната класна стая”? Отговорът
е ясен, когато е в контекста на педагогическия принцип за „значимостта и уважението
към всеки ученик” в класа. Т. е. в теоретичен план наличието на един единствен ученик
с различни от другите етнос, или вяра, или раса, превръща класа в мултикултурен, а в
практически план налага учителят да се съобразява с този факт, налагайки му поведение
в духа на мултикултурализма. Следователно, количественият критерий за
мултикултурна класна стая се свежда до минималната граница „единствен културно
различен ученик”.
Асертивно поведение
Концепцията за асертивното поведение се оформя през 50-те години на ХХ век в
публикациите на А. Солтер в контекста на хуманистичната психология и транзакционния
анализ, на идеите на Еверет, Ерик Бърн и гещалт-терапията. Терминът произхожда от
английската дума assert, която значи заявявам, утвърждавам, доказвам и от тук –
означаващ личностни характеристики, като автономия, независимост от външни влияния
и оценки, способност за саморегулация на собственото поведение.
От значение за тематиката на доклада са следните акценти във философията на
асертивността:
● асертивността подпомага изграждането на взаимоотношения, базирани на
взаимно уважение;
● асертивните хора използват ясен език и излъчват самочувствие;
● да се отнасят към мен с еднакво уважение независимо от възрастта ми, расата,
социалното положение, пола, спосбностите или икономическото ми състояние;
● да изисквам отговор;
● да бъда изслушван и да не се съгласявам;
● да имам различни потребности и нужди от тези на другите хора;
● да казвам „НЕ“;
● да бъда критичен към другите по един конструктивен начин;
● да имам възможността да отговоря на критиката към мен;
● да казвам това, което искам;
● да не завися от одобрението на другите;
● да се съпротивлявам на нагласите и поведенията, които дискриминират хората.
Асертивността е златната среда между агресивността и пасивността.
Дисциплина и асертивна дисциплина
В справочната литература терминът дисциплина (от лат. Disciplina) има различни
значения, като: 1. Обучение, учение; 2. Наука, знание, изкуство, училище, школа,
система; 3. Ред, устройство; 4. Принципи, правила, начин на постъпване, обичай, навик.
Напускайки „речниковите си значения“, терминът придобива различно съдържание, като
в контекста на темата внимание заслужава училищната дисциплина, респ. дисциплината
в клас (в урока). Като феномен тя може да се дефинира в духа на изтъкнатите по-горе:
ред, устройство, правила и начини на постъпване, съобразно тях. Според Иван Иванов
например „дисциплината е система от профилактични и интервенционни стратегии,
предназначени за контрол и управление на ученическото поведение“. Превантивният
контекст на дисциплината се изразява в: (1) Определяне на ясни правила за регулиране
на поведението в класната стая; (2) Последователно приложение на тези правила; (3)
Структуриране на средата в класната стая, за да се повиши ефективността на обучението;
(4) Привличане и задържане на ученическото внимание чрез интересно учебно
съдържание и интерактивни методи на обучение; (5) Индивидуализация на обучението
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на базата на индивидуалните особености и потребности; (6) Положителна реакция на
обратната връзка чрез похвали и награди. Интервенционният контекст пък е свързан с
налагане на разнообразни методи за пряко управление на поведението (вж. Иванов, Ив:
www.ivanpivanov.com › uploads › sources › 44_Disciplinarni-modeli).
Теорията за асертивната дисциплина е създадена от Ли Кантър и Марлене Кантър
през 1968 г. върху основата на дългогодишни наблюдения на работата на учителите (Lee
& Marlene Canter, 1982). Според авторите тази дисциплина се основава на четири
принципа: поведението е въпрос на избор; всеки ученик има право да се учи в условия
на неразрушителна среда; всеки учител има право да преподава без лошо поведение от
учениците и детето не трябва да проявява поведение, което не е в негов интерес. В
същност, това са и авторите, които за пръв път започват да говорят за права в класната
стая и на двете страни – учителите и учениците. В такъв контекст права на учителите
са: да създават съхраняваща социална среда; очакване и получаване на релевантно
поведение от учениците; търсене на помощ от другите учители, администрацията,
родителите, други институции. Същевременно учителите са отговорни за: осигуряване
на дейности с подходящ характер за способностите на учениците и за социалното им
развитие; да зачитат достойнството на учениците. Учениците имат право: да се чувстват
в безопасност; да получават съответстващ образователен опит; да бъдат третирани по
достоен, разумен и справедлив начин. Същевременно са отговорни за: безопасната си
работа; поведение, което не конфронтира с правата и свободите на другите ученици;
поведение, което уважава достойнството на другите ученици и персонала на училището.
Асертивната дисциплина се основава на философията на асертивното поведение
и се изразява в следното:
● навременна обосновка и разясняване от страна на учителя на неговите очаквания
спрямо учениците;
● постоянство в отстояване на очакванията от вида „Аз се нуждая ти да …“ и „Аз
харесвам това“;
● употреба на ясен, спокоен и категоричен тон и визуален контакт;
● употреба на невербални жестове, подкрепящи вербалните искания;
● въздействие върху поведението на учениците без подигравки и обиди;
● използване техниката на „счупения грамофон“ – спокойно повтаряне на
посланието към ученика при всеки негов нов опит да влиза в конфликт, вместо влизане
в спор (Николаева, 2001).
Следва да се подчертае, че феноменът „асертивна дисциплина в училище“ се
изразява в „писани правила“ за съответно поведение на учителите и учениците. Поради
формалният им характер, обаче, и поради характерологичните особености на
учителите, реалното им спазване от всички е химера. С други думи, асертивната
дисциплина в класната стая е детерминирана изцяло от личността на учителя, т.е. дали
самият той е асертивна личност.
Асертивната
дисциплина
като
коректив
на
безкритичния
мултикултурализъм – теза и аргументи
Като безкритичен мултикултурализъм определяме постановки за отношенията към
„другостта“ от вида:Мултикултурализмът е „социално-интелектуално движение, което
приема разнообразието като основна ценност и основен принцип и изисква всички
културни групи да се отнасят с уважение като към равни“;
„Приемаме, че понятията „интеркултурна комуникация”, „интеркултурно
общуване” и „интеркултурен диалог“ са обмен на вербална и невербална информация,
знания, опит и емоционални преживявания, основаващите се на приемане на
другостта, признаване на правото и на съществуване, съпътствано от уважение
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към нея, между участници в комуникативния акт, принадлежащи към различни култури,
но не винаги говорещи различни езици“ (Тоцева, Ян.).
„…мултикултурна класна стая е тази, „в която се създава климат за положителна
оценка на различните култури, уважение и доверие, в която се прилагат методи за
обучение, които изключват игнорирането на разнообразието (монокултурно
образование) и се прилагат подходи, които признават и включват тези различия във
всички аспекти на обучението (мултикултурно образование)“ (Alfredo Sfeir-Younis,
1995) е т. н.
Дадените
в
курсив
съждения
квалифицираме
като
„безкритичен
мултикултурализъм“, защото директно внушават идеята за „цялостно“, „безрезервно“
приемане на другостта. Те пренебрегват факта, че редица прояви на другостта могат да
получат (от различни позиции) негативна оценка както от масовото, така и от
специализираното (научно, институционализирано и др.) съзнание, поставяйки на
изпитание толерантността ни към нея.
Наличието на неприемливи поведенчески изяви поставя въпроса за границите на
толерантността спрямо другостта. В този смисъл Е. Уайнър е категоричен, че
„толерантността е много хубаво нещо, но тя лесно може да премине в безразличие, а това
изобщо не е хубаво“ (Уайнър, 2012, с. 40). Така че асертивността изисква да се
дистанцираме от безразличието към неприемливото мислене и поведение. Какви трябва
да са обаче критериите за толерантност за оценяване на другостта в училище?
Струва ми се, че в обобщен вид, те могат да са в две основни групи.
Първата група критерии са законите в съответната страна. Всички прояви на
другостта, несъвместими със законите, са неприемливи – ранните бракове, насилието над
жената, замърсяването на околната среда и ниската лична хигиена, джебчийството и
кражбата като начин на оцеляване, безпричинните отсъствия от училище и др. Колкото
и да се защитават като „традиции и обичаи“ за даден етнос, те си остават противозаконни
прояви. Втората група критерии са вътрешните правила на училището. Така,
асертивната дисциплина в училище коригира безкритичния мултикултурализъм,
като поставя граници пред неприемливото поведение на „културно различните
ученици“, доколкото при съпоставянето с двете групи критерии окачествява
подобно поведение именно като неприемливо.
Като илюстрация на тази теза предлагаме констатациите и предложенията на
учител, който пряко работи с мултикултурни класове, специално с ученици от ромски
произход. Той констатира, че редица особености на поведението в час се дължат на
специфичната микросреда. Такива особености са например: нагласата за учене и липса
на навици за учебен труд; лошо или невладеене на българския език; липса на хигиенни
навици; силна емоционалност и импулсивност; лоши навици, усвоени в семейството.
Клас с малко ромски деца:
● След първоначална изолация децата се вписват в класа и останалите деца ги
приемат, макар и резервирано;
● Възможни са сближение и сприятеляване с останалите;
● При прояви на навици за кражба, агресия, лоша хигиена, класът ги отхвърля и
изолира;
● Възможни са обиди и сбивания;
● Обучението зависи от желанието на децата за учебен труд и възможностите на
семейството да осигури помагала и помощ при овладяване на учебния материал;
● Обикновено знанията (академичните постижения) са по-ниски в сравнение с тези
на другите деца.
Клас с голяма група ромски деца:
● Ромската група се обособява като самостоятелна подгрупа в класа;
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● Лошите хигиенни навици, импулсивността и агресивността могат да доведат до
сериозни конфликти;
● Наличието на лидер може да капсулира групата;
● Макар и рядко, е възможно сприятеляване.
Клас (училище) с ромски деца.
● Отношенията в класа (училището) се детерминират от правилата на общността в
населеното място (квартала);
● Възниквалите конфликти се преодоляват по правилата на групата;
● Макар и с по-ниски знания, учениците са мотивирани за усвояване на учебния
материал.
Авторът предлага и „пътища за преодоляване на различията“ (над 30 конкретни
похвата), част от които може да квалифицираме като реализиране на асертивна
дисциплина, а именно: да се изяснят ясно и точно правилата за поведение в училището
и класа и да се следи за спазването им; постоянно напомняне на изискванията за хигиена
и създаване на условия за осъществяването им („принципа на разваления телефон“ –
В.Б.); изискванията да се поставят ясно и точно; да се следи за точното и своевременното
изпълнение; липсата на лични учебни помагала в ромски класове се преодолява като на
децата се раздават такива от училището и след часа се прибират – раздаването на пособия
в смесени класове би предизвикало социално напрежение (принцип на реалистично
зачитане на навиците – В.Б.); навици, като кражба, лъжа, измама, усвоени в семейството,
се преодоляват много трудно и с търпелива работа; обикновено след първата доказана
лоша проява ученикът престава да се държи така (принцип за незабавна адекватна
реакция от страна на учителя – В.Б.); да се използват поощрителни награди; съвместно
честване на празници и рожденни дни; включване на родители в училищните
инициативи и др.
В заключение следва да се подчертае, че асертивната дисциплина е само една от
многото модели дисциплина, съществуващи в практиката и теоретично обосновани от
педагогиката и психологията. Такива са например: Скинър-модел (основана върху
бихевиоризма – поведението се управлява чрез положителна и отрицателна подкрепа –
оперантно кондициониране); Редл-Витенберг-модел (дисциплина чрез групови
отношения); Коунин-модел (дисциплина чрез мениджмънт на класа); Гинът-модел
(дисциплина чрез ефективна комуникация); Джонс-модел („положителна“ дисциплина,
основана на невербални въздействия, поощрения и ефективна помощ); Дрейкърс-модел
(демократична дисциплина); Гласер-модел (дисциплина, основана на задоволяване на
потребностите на учениците) и т.н. При по-подробен сравнителен анализ може да се
констатира, че асертивната дисциплина съдържа някои от характеристиките на
посочените модели.
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Abstract: Comparative research in the field of civil services evolution and reform is gaining
momentum in Europe in the context of European integration and the enlargement of the EU. The civil
services of its twenty-eight member states often present substantial differences in key aspects such as the
legal status and tenure status of public servants, career structure, recruitment requirements or the salary
system. While researchers have mainly focused on proposing typologies of civil services and forecasting
reform outcomes, research on the origins of such inherent differences and their relationship with cultural
norms has drawn limited academic attention.
The present article discusses the potential explanatory value of Geert Hofestede’s dimensions of
culture for the differences in key aspects of civil services across the EU and their evolution, taking Demmke
and Moilanen’s “traditional bureaucracy – post-bureaucracy” continuum as a reference typology for the
latter. Understanding the impact of cultural factors on the way civil services are shaped can be instrumental
in both predicting reform outcomes and designing more successful reform policies in a particular national
context.
The article will unfold in three parts. First, I will present the typology of civil services in the EU
proposed by Demmke and Moilanen. Second, I will explain the concept of ‘dimensions of culture’ put
forward by Hofstede and argue why it can provide explanations for certain features in civil services across
EU member states. Third, I will outline the possible relationship between three of Hofstede’s ‘cultural
dimensions’ and the positioning of a state on Demmke and Moilanen’s ‘traditional bureaucracy: postbureaucracy continuum’ scale.
Keywords: bureaucracy, post-bureaucracy, civil service, cultural dimensions
Резюме: Сравнителните изследвания в областта на развитието и реформите на публичната
администрация предизвикват все по-засилен академичен интерес в Европа в контекста на
европейската интеграция и разширяването на ЕС. В държавните администрации на „двадесет и
осемте“, често се наблюдават съществени различия в ключови аспекти като правния статут на
държавните служители, системата за кариерно развитие, изискванията за наемане на персонал или
системата на заплащане. И докато интересът на изследователите до този момент основно е бил
насочен към предлагането на типология на държавните администрациии прогнозирането на
резултатите от дадени реформи, то проблематиката, свързана със специфичните различия между
тези администрации и възможната им връзка с дадени културни норми е по-слабо изследвана.
Настоящият доклад разглежда възможната приложимост на концепцията за „измерения на
културата“ на Хеерт Хофстеде за обясняване на различията в основни аспекти на държавните
администрации на страните-членки на ЕС и на тяхната еволюция. Разбирането на въздействието на
културните фактори върху начина на формиране на държавните администрации може да бъде от
съществено значение както за прогнозиране на резултатите на определени реформи, така и за
разработване на по-успешни политики за реформи в даден национален контекст.
Докладът ми се състои от три части. Първо, ще представя типологията на държавните
администрации в ЕС, предложена от Demmke и Moilanen. Второ, ще изложа концепцията за
„измерения на културата“ на Хофстеде и ще аргументирам, защо тя може да се използва за
обясняване на някои особености на държавните администрации в 28-те държави, членуващи в ЕС.
Трето, ще очертая възможната връзка между три от „културните измерения” на Хофстеде и
позиционирането на дадена държава по скалата на Демке и Мойланен.
Ключови думи: бюрокрация, пост-бюрокрация, държавна служба, културни измерения на
български.
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Introduction
Public administration and civil services constitute an area of research of growing
academic interest. While there is no generally accepted theory of the evolution of public
administration to this day, comparative research in the field of civil services evolution and
reform seems to be gaining momentum especially in Europe, in the context of European
integration.
The purpose of this paper is not to present conclusions but, instead, to set the basis for a
research path that would look at the relationship between culture and the evolution of civil
services in Europe and beyond. Further research on the topic might be instrumental in
explaining reform outcomes (either positive or negative) and in designing adequate and
informed reform policies that take into consideration local cultural specificities. In addition, as
the process of European integration is inevitably set to continue, a theoretical model that bridges
cultural dimensions and the evolution of public administration, at least at the European level,
could pave the way for theorizing an ‘optimum administrative area’ similarly to Robert
Mundell’s ‘optimum currency area’.
This paper will unfold in three parts. First, I will present a typology of civil services in
the EU proposed by Demmke and Moilanen (Demmke & Moilanen, 2010) which seems to
encompass a sufficiently broad range of variables for the purposes of this essay. Second, I will
introduce the concept of ‘dimensions of culture’ (or ‘cultural dimensions’) put forward by
Hofstede (Hofstede, 2001) and explain to what extent each of these dimensions can provide
explanations for certain features in civil services across EU member states. Third, I will look
for an initial empirical confirmation of such a hypothesis to pave the way for a more statistically
robust analysis of a possible correlation.
From traditional bureaucracy to post-bureaucracy
It is a very difficult task to assess the “quality” of the evolution of civil services in a
teleological perspective. Indeed, there is no ideal universally recognised model for a civil
service. What we can use as a point of reference, however, is a more or less common ‘departure
point’: a classical, or traditional bureaucracy model, as defined by Max Weber in Economy and
Society (Weber, 1995), which reflects what I shall take the liberty of labelling the ‘natural state
of civil service’ from which civil services in 20th century Europe depart and evolve.
It is in this context, it seems, that Demmke and Moilanen, in Civil Services in the EU of
27, outline a typology reflective of the evolution of civil services with, as a point of reference,
the traditional bureaucracy. At the other end of this continuum is ‘post-bureaucracy’. Defining
what post-bureaucracy seems difficult and is probably best done in a negative way: not so much
by what it is but more by what it is not. This however does not compromise the usefulness of
the ‘traditional bureaucracy: post-bureaucracy scale’ which is instrumental in assessing how
much a given civil service has departed from the initial, classical bureaucratic model.
So what are the underlying characteristics of this model? Departing from Weber’s
definition of bureaucracy, Demmke and Moilanen discern five main categories of indicators of
an ideal traditional bureaucracy (Demmke, 2012).
The first category is legal status. In a traditional bureaucracy, civil servants have a public
law status.
The second main category is concerned with career structure. In a traditional bureaucracy,
there is a clear career structure, career development is centrally regulated, entrance is “from the
bottom” and promotions to other positions at mid-career or top-level are impossible.
The third category of indicators encompasses recruitment: there are specific recruitment
requirements, recruitment is centrally regulated and private sector experience is considered
irrelevant.
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Fourth is the salary system. In a traditional bureaucratic model, basic salaries are
regulated by law, and the entire wage system is based on seniority rather than performance.
The last, fifth category, is concerned with the tenure system: there is lifetime tenure and
job termination is difficult. There is an important difference from the private sector, as job
security is particularly high.
When measuring the degree of traditional bureaucracy, each of these indicators is given
a different weight and each civil service is then graded from 0 to 100%. The lower the score,
the more similar is a civil service system to the traditional bureaucratic model. Greece and
Luxemburg thus rank at the lower end of the continuum with a score of 7.2%, while Sweden,
with 81.4% is at the other end.
What are, however, the characteristics of the civil services of countries ranking at the
“higher” end of the traditional bureaucracy: post-bureaucracy continuum?
Concerning legal status, it seems that public law status of civil servants has largely
persisted in Europe. Nevertheless, Demmke and Moilanen note that in the EU, ‘[t]he three
countries lacking a public law status are the Czech Republic, Sweden and the United Kingdom’
(Demmke & Moilanen, 2010).
A higher degree of evolution can be observed with respect to the other four categories
mentioned above. Firstly, all countries at the top end of the continuum have performed a shift
from a career structure civil service to a non-career structure. This involves important changes
in career progression (for instance, an abolishment of seniority) and recruitment (it is not
exclusively “ladder-based” and hiring at mid-career or top levels is possible). In parallel, there
is also a trend of shifting from seniority based pay to performance based pay and job security
is relaxed: the possible reasons for job termination are increasing, while the concept of ‘lifetime
tenure’ is gradually disappearing and recruitment is more and more often on a fixed-term basis.
In a nutshell, as Demmke puts it, there is a shift from ‘traditional, hierarchical and closed
organisations to open and flexible organisational structures’ (Demmke, 2012). These features
might not all occur concurrently, but it could be claimed that their apparition is what constitutes
evolution towards a post-bureaucratic model of civil services.
Hofstede’s ‘cultural dimensions’ and their applicability to the study of public
organisations
In a more and more globalised and interdependent world, the impact of cultural
differences on international managerial culture in the private sector has started to raise
considerable attention with Geert Hofstede being one of the pioneers in this field of growing
interest. Little research, however, has been carried out on the applicability of Hofstede’s theory
of cultural dimensions (originally designed with the aim of explaining differences in
management and organisational structure in the private sector) to organisations in the public
sector and more specifically civil services. This is even more surprising, considering that, as
Demmke and Moilanen note, civil services are so deeply ‘influenced […] by national traditions
and history’ (Demmke & Moilanen, 2010) and thus cultural differences in this area can lead to
particularly strong differences in the organisation and management of these structures across
countries.
Hofstede’s theoretical framework is based on five dimensions along which cultural values
are analysed. It seems reasonable to test the applicability of three of these ‘cultural dimensions’
when looking for an explanation for the differences in the way civil services in EU countries
are organised and for their position on Demmke and Moilanen’s continuum. If the test is
successful, Hofstede’s framework could possibly also be used as one explanation (certainly not
the only one however) for the degree of success of civil service reforms and for a “forecast” of
the prospects of a given country of “moving up” on the bureaucracy continuum in the
foreseeable future.
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Which are these dimensions and why can they be instrumental in understanding civil
services differences?
The first dimension of interest for this study is power distance. As Hofstede notes,
‘[i]nside organisations, inequality in power is inevitable and functional’ (Hofstede, 2001). For
him, ‘[p]ower distance is the extent to which the less powerful members of organisations and
institutions […] accept and expect that power is distributed unequally’ (Hofstede, 2020). With
respect to civil services in EU countries, this can primarily have an impact on the hierarchical
and career structure of a civil service. Countries with a high degree of power distance would
thus naturally tend to have civil services with a career structure that has departed little from the
traditional bureaucratic model: a clear career structure, a central regulation of career
development and entrance in the service from the lowest level. At the opposite end, countries
with a low power distance index (PDI) would have more chances of having a non-career system
as presumed inequality is not desired.
The second cultural dimension of Hofstede is the degree of individualism (as opposed to
collectivism). This dimension is very much related to Durkheim’s classical distinction between
mechanical and organic solidarity (Durkheim, 2007). As the other dimensions, it can have an
impact on all levels of the organisation of civil services, but it would be sensible to presume
that it can have a particularly strong impact on career structure and recruitment. Indeed, in
highly collectivist societies where interaction between individuals has not reached the same
levels of impersonality as in more individualist societies, hiring and promotion are largely
dependent on connections and personal preferences rather than expertise. A traditional career
system and the specific recruitment standards of the traditional bureaucratic system seem to be
a way of increasing faith in the civil service as they seemingly make more difficult the hiring
at top levels or the very fast career progression of people just because they have the right
connections. This, however, does not mean that such a structure makes a civil service “better”,
as Bossaert and Demmke mention in the context of Eastern European countries, ‘[c]ivil service
laws have seldom been the expected catalysts for the stabilisation, de-politisation and
professionalisation of the civil service’ (Bossaert & Demmke, 2003).
The third and final dimension relevant to this study is uncertainty avoidance:
‘[u]ncertainty avoidance deals with a society's tolerance for uncertainty and ambiguity. It
indicates to what extent a culture programs its members to feel either uncomfortable or
comfortable in unstructured situations.’ (Hofstede, 2020). The most important impact of this
dimension should logically fall on the salary and tenure systems. Logically, countries with a
high uncertainty avoidance index (UAI) would have salary systems based on seniority, rather
than performance and lifetime tenure and a particularly difficult termination procedure.
The fourth and fifth dimensions are masculinity vs femininity and the degree of long-term
orientation. These, however, do not seem to be particularly relevant in the context of this short
study. The first one ‘refers to the distribution of emotional roles between the genders’
(Hofstede, 2020): this dimension does not seem to be directly applicable to any of the
‘traditional bureaucracy indicators’ outlined by Demmke and Moilanen. The second of these
two dimensions was conceived by Hofstede on a later stage with special reference to East Asian
cultures and does not seem to be relevant in a comparative study concerned with only European
states. Nevertheless, these two dimensions could still be included as independent variables
when performing a regression analysis along the previous three.
In conclusion, the ideal cultural environment for the development of a post-bureaucratic
civil service is thus one characterised by little power distance and uncertainty avoidance and a
high degree of individualism.
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Initial empirical analysis
The initial empirical verification of the hypothesis made above consisted in comparing
each EU state’s score on Demmke and Moilanen’s ‘traditional bureaucracy: post-bureaucracy
continuum’ with each state’s score on each of Hofstede’s cultural dimensions taken into
consideration in this paper. Data on Demmke and Moilanen’s ‘continuum’ was borrowed from
their book Civil Services in the EU of 27 (Demmke & Moilanen, 2010), while data on cultural
dimensions scores was borrowed from Geert Hofstede’s official website46. The Republic of
Cyprus is excluded from this study, as no data for this country was available concerning its
cultural dimensions scores.
Table 1 below compares the scores for each of the 26 countries’ cultural dimensions
scores to their score on the ‘continuum’. The ranking is made according to each country’s
position on the continuum. The following important observations can be made.
First, the countries can roughly be split in two groups according to their score on the
‘continuum’: on the one hand, the ones that have a civil service with important traits of the postbureaucracy model, and on the other – the rest, which still seems to be relatively similar to a
more traditional bureaucratic model. Of course, drawing dividing lines is always arbitrary, but
it seems that after a relatively homogenous group of countries with a score of 7,2 to 29,5, a
large gap separates the last country from this group (Slovenia) from the first country from the
other group (Estonia) with 38,8. It is precisely in this gap that it seems most sensible to draw
the dividing line between the two groups. After this gap, scores start growing in much bigger
increments. In addition, the average score for the 26 countries is 33.
Second, as it is clearly visible from the table, the countries from the second group have
all scored, to the exception of the Czech Republic and Slovakia (the ‘outliers’), a higher than
the 26-average (represented in the AVG 1 row) power distance (PDI) and individualism (IDV)
index and a lower than the 26-average uncertainty avoidance index (UAI). All higher than
average IDV and PDI and lower than average UAI are represented in green. The numbers speak
for themselves: the countries that have achieved a lower than average score on the bureaucracy
continuum tend to score higher on Hofstede’s power distance and uncertainty avoidance
dimensions and lower on the individualism dimension and vice versa for countries fetching
higher than average scores on the post-bureaucracy index.
As per Table 1, although some dispersion is noticeable, it is reasonable to envisage a
possible correlation between a higher degree of individualism and post-bureaucracy. The same
applies to low power distance and post-bureaucracy. A next step in this research programme
would be to perform a regression analysis which would include these and other cultural
variables (which may include Hofstede’s other cultural dimensions and Inglehart and Welzel’s
cultural scores (Inglehart 1990 & 1997)) along with other independent variables not related to
cultural characteristics (such as GDP per capita, number of years of EU membership etc.) to
test for the validity of such a hypothesis.
Table 1. Traditional bureaucracy: post-bureaucracy continuum score and cultural
dimensions
STATE
BUREAU
PDI
IDV
UAI
GR
60
35
112
7,2
7,2
40
60
70
LU
13,6
28
70
35
IE
PT
16,3
63
27
104
FR
16,3
68
71
86
46

Available at https://hi.hofstede-insights.com/ >, last accessed: 25.05.2020
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DE
BE
ES
RO
IT
HU
AT
LT
PL
BG
MT
SL
EE
LV
NL
SK
FI
UK
DK
CZ
SE
AVG 1
AVG 2

16,6
18,6
19,1
19,8
20,4
22,9
23,7
24,3
27,7
28,9
29,3
29,5
38,8
40,2
47,1
51
53,4
64,1
68,2
73
81,4

35
65
57
90
50
46
11
42
68
70
56
71
40
44
38
104
33
35
18
57
31
33,02
57,46

67
75
51
30
76
80
55
60
60
30
59
27
60
70
80
52
63
89
74
58
71
50,76
44,44

65
94
86
90
75
82
70
63
93
85
96
88
60
65
53
51
59
35
23
74
29
59,61
68,55

70,88
49,88

Legend:
In case colours do not show, please consider the following legend: italic means red, nonitalic means green.
BUREAU: Traditional bureaucracy: post-bureaucracy continuum score
PDI: Power Distance Index; IDV: Individualism Index; UAI: Uncertainty Avoidance
Index
AVG 1: Average for the 26 countries
AVG 2: Average for the last 9 countries
Possible implications and further research prospects
The results from this study suggest that the effects of culture on civil services deserve
further investigation. This short contribution did not aim at performing statistical analysis to
demonstrate a causal relationship between the two, but rather, to set the basis for a deeper
analysis.
Such research in this area could be instrumental in understanding reform failures or in
assessing a country’s capacity for reform and progression on the ‘continuum’ towards a postbureaucratic model, but also in designing adequate reform policies, adapted to local cultural
specificities. A future research programme, in addition to Hofstede’s cultural dimenstions, may
take into account of Inglehart’s cultural scores (Inglehart 1990 & 1997) and link civil services
evolution to more holistic theories of social and economic progress such as North, Douglas,
Wallis J.J. & Weingast B.R.’s Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human
History (Douglas, Wallis J.J. & Weingast B.R, 2006)
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СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ УМЕНИЯ НА ИНДИВИДА В
КОНТЕКСТА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА
Ас. д-р Маргарита Мавродиева Калейнска,
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
INDIVIDUAL SOCIAL AND CIVIC SKILLS IN THE CONTEXT OF
THE ORGANISATIONAL CULTURE
Margarita Mavrodieva Kaleynska, Ph.D., Teaching Assistant,
„St. Cyril and St. Methodius“ University of Veliko Tarnovo
Резюме: Докладът разглежда двустранната връзка между социалните и граждански умения
на отделните членове на една организация и нейната организационна култура. Чрез анализ на
литературни източници, се обобщават от една страна необходимата теоретична подготовка и
опитност на индивида за ефективно присъединяване към съществуваща организационна култура.
От друга страна, докладът разглежда възможността привнасяните от новите членове социални и
граждански знания и умения да бъдат предпоставки за развитие на самата култура и повишаването
на нивото на инкорпориране на същата от индивидите. Проучването включва и анализ на
потенциалните ефекти на организационната култура върху развитието на допълнителни социални
и граждански умения в членовете на организацията.
Ключови думи: организационна култура, социални умения, граждански умения, развитие на
персонала
Abstract: The report presents the two-way link between the social and civic skills of the individual
members of an organization and its organizational culture. Through the analysis of literary sources, on the
one hand, it summarize the necessary theoretical preparation and experience of the individual for effective
accession to an existing organizational culture. On the other hand, the report looks at the possibility that
the new members' social and civic knowledge and skills may be prerequisites for the development of the
culture itself and for the enhancement of its incorporation by individuals. The study also includes an
analysis of the potential effects of organizational culture on the development of additional social and civic
skills in the members of the organization.
Keywords: organizational culture, social skills, civic skills, human resources development

Организационната култура като понятие е съвкупност от ценности, убеждения и
очаквания, споделяни от служителите, които влияят върху тяхното цялостно поведение
на работното място. (Shein, 1992) Както и индивидуалната такава, културата на всяка
организация е уникална в своята цялост. Тя е насочена изцяло към осигуряване на
необходимите предпоставки за постигане на организационните мисия и дългосрочни и
краткосрочни цели. В този смисъл, този комплекс от ценности, убеждения и очаквания
се адаптира към съответната заобикаляща среда (Xenikou, 2019). В процеса на избор на
работна организация, все повече влияние оказват ценностите, насърчавани от
работодателите, като в този смисъл наличието на силна организационна култура вече се
явява конкурентно предимство на пазара за работна ръка. Запазването на това
конкурентно предимство изисква всяка организация да съобразява своите усилия с
динамичността на съвременната социална среда като съответно демонстрира гъвкава
организационна култура.
За разбиране на този процес на непрестанна актуализация, настоящият докладът
разглежда двустранната връзка между социалните и граждански умения на отделните
членове на една организация и нейната организационна култура. Основавайки се на
анализ на литературни източници, докладът извежда от една страна необходимата
теоретична подготовка и опитност на индивида за ефективно присъединяване към
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съществуваща организационна култура. На следващ етап, докладът обобщава влиянието
на привнасяните от новите членове социални и граждански знания и умения като
предпоставки за развитие на самата култура и повишаването на нивото на
инкорпориране на същата от индивидите. За разбиране на двустранността на процеса,
проучването включва и анализ на потенциалните ефекти на организационната култура
върху развитието на допълнителни социални и граждански умения в членовете на
организацията.
Необходима теоретична подготовка и опитност на индивида за ефективно
присъединяване към съществуваща организационна култура.
Социалните компетенции на индивида имат за цел да му позволят ефективна
реализация в различни социални ситуации, което включва работната среда във всичките
й аспекти. Именно тяхното наличие позволява на всеки нов член да разбере и
инкорпорира ефективно и бързо организационната култура (O’Reilly, Chatman, Caldwell,
1991). В контекста на организациите, това предполага професионална компетентност и
разбиране на конкретната си роля като служител, способност за ефективно общуване,
умения за работа в екип, разбиране на себе си и другите, толерантност, приемане на
организационни и работни норми и лична емоционална регулация. Социалните умения
и компетенции принадлежат към групата на все по-желаните черти на членовете на всяка
една организация без значение нейната сфера на дейност, като „компетентността“
обхваща знанията, уменията, способностите, черти и поведение, които позволяват на
даден човек да изпълнява задача в рамките на определена функция или работа. (Almond
и Verba, 1963)
Основно търсени към момента социални умения са тези свързани с ефективната
междуличностна комуникация, особено при процесите на изграждане на екипи или
промяна на лидерските звена на организацията (Колева, 2019). Те включват всички
аспекти на практическо взаимодействие с другите, добри комуникативни умения, умения
за слушане и разбиране. Тези умения за общуване са вродени на индивида, но могат
допълнително да бъдат доразвити в рамките на процеса на социализация във всички
етапи на живота. Необходимостта от тези социални умения за реализиране на
организационната култура идва от факта, че благодарение на именно тези, често
наричани меки умения, хората общуват ефективно, справят се с конфликтите и могат да
разберат и отговорят на нуждите на другите. В контекста на глобализиращата се
социална реалност, този набор умения се явява гаранция, че индивида ще успее да се
адаптира в организационната среда и ще допринася за нейното развитие чрез решаване
на различни по сложност проблеми, критично осмисляна на протичащите вътрешни и
външни процеси и чрез управление на различните нива на взаимоотношения както
вътрешно в екипите, така и с външни за организация индивиди и групи. (Beugelsdijk,
Sjoerd, Koen, Carla, Noorderhaven, Niels, 2006) Така може да се заключи, че желаните
социални умения на служителите включват позитивно отношение, самочувствие,
способност за работа с други хора, , както и много други форми на използване на лични
взаимоотношения, въз основа на които би могло да се постигне социално включване и
приемане. Уменията за работа в екип от друга страна, пряко свързани с уменията за
общуване, позволяват реалната интеграция на организационната култура от индивида.
Способността на отделния член на организацията да взаимодейства с другите по
уважителен и подходящ начин определя до голяма степен протичането на работните
процеси в конкретната среда, което пък влияе пряко над способността за постигане на
заложените цели.
Освен тези основни социални умения, конкретно в организационната среда, могат
да бъдат допълнени и други свързани с производителността на труда и съответно
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постигането на заложени цели, както и личната удовлетвореност на индивида. Такова
умение е умението за координация, т.е. умението да бъдат съчетани по оптимален начин
усилията и действията на повече от един индивид за реализирането на даден процес за
постигане на дадена цел, включително и въвеждане на корекции на поведението на
другите, когато това е необходимо. То е пряко свързано и с умението за делегиране на
задачи, т.е. преразпределение на работния процес на отделните индивиди, разпознавайки
техните силни и слаби страни и капацитет за реализация на конкретни задачи. Друго
търсено в съвременната среда умение в индивидите това е умението за обучение или
подпомагане на другите за реализиране на конкретни дейности или за неформално
стимулиране на приемането да дадени ценности, заложени в организационната култура
(Tsai, 2011; Марчева-Йошовска, 2017). Социалните умения за убеждаване и преговори
също са вече сред често търсените от организациите, с оглед на увеличаващата се
конкуренция във всички области и необходимостта за ефективна комуникация с
външната среда да всички служители с цел запазване на добрия имидж на организацията
при всички ситуации и налагане на организационната култура над други в бранша
(Popova, Davidaviuc, Zamlynskyi, 2019).
Изграждането на тези умения се предполага, че ще е реализирано преди индивида
да навлезе в пазара на труда. Отговорността за тяхното развитие се отдава от една страна
на семейството, а от друга на образователната система. Това разпределяне на
отговорността между по-голям брой социални актьори за преподаване на граждански
ценности е с цел да се избегне популяризиране единствено на преобладаващите ценности
или светоглед, както и налагането на ограничаващи такива в резултат на нивото на
образованост и социализация на конкретния обществен институт (Кутева-Цветкова,
2014). Родителите и общностите са склонни да предават единствено своя светоглед, а не
алтернативни гледни точки, следователно, ако училищната система не излага учениците
на алтернативни гледни точки, по-добре образованите индивиди са склонни да
възпроизвеждат или популяризират своята конкретна гледна точка под натиска на своята
общност. Поради тази необходимост от диверсификация на източниците на ценности за
индивидите, през последното десетилетие образованието за демократично гражданство
се превръща в приоритет на образователните системи в демократичните страни по света.
Неговата основна цел е именно да предостави на отделните индивиди гражданските
знания, интелектуалните умения и разнообразие от ценности, необходими за оценяване
на начина на живот, различен от този на тяхната конкретна общност.
Привнасяните от новите членове социални и граждански знания и умения
като предпоставки за развитие на организационната култура и нейното
инкорпориране.
Включването на нови членове в организацията представлява значителна промяна
както за новия служител, така и за организацията. Наборът от техните умения влияят
пряко върху реализацията на организационната култура и съответно върху нейната
потенциална промяна. Колкото по-силно развити са социалните и граждански умения
на отделния член, толкова по-голямо е неговото влияние върху организационната
култура и съответно нейното налагане в рамките на организацията. Уменията за
междуличностна комуникация са сред основните, които влияят пряко върху
организационните култури, защото влияят върху работата на отделните членове, което
от своя страна влияе върху успеха на една компания.
Гражданските умения на отделните членове на организация също се явяват
основоположни за реализирането на поставените цели (Bolino, Turnley, Bloodgood,
2002). Изследователите дори въвеждат понятието организационно гражданство (Smith,
Organ и Near, 1983), описващо иновативното и спонтанното поведение на индивидите
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като форма на изпълнение на задълженията, която надхвърля изискванията за роля за
изпълнение на организационните функции (Katz, Kahn, 1978). Този тип проактивно
поведение, породено от гражданските ценности и умения на новите членове на
организацията, изразяващо се в инициативност и активно участие, оказва пряко влияние
върху ефективността на организацията и върху еволюцията на организационната
култура. (Bateman, Crant, 1993; Frese, Fay, 2001) Допълнителен стимул за такова
поведение от страна на членовете е фактът, че в съвременната пазарна обстановка хората,
които демонстрират граждански умения като например ефективна обработка на
информация и асертивна комуникация, могат да подобрят чувствително перспективите
си за кариера. В рамките на организацията това поведение се идентифицира в начините
на събиране на информация от отделните индивиди и упражняване на влияние под
различни форми, насочено към положителни приноси към културата и функционалните
процеси в организацията. Активността излиза извън пределите на конкретната социална
роля на индивида в структурата и има за цел или да затвърди определени отношения с
цел запазване или потенциално плавно повишаване на статуса на дадена социална
позиция или рязко да ги промени с цел пренареждане на социалните взаимоотношения в
организацията. Анализът на нивото на активност на членовете на организацията
преминава през изпълнението на конкретните задачи от всеки от индивидите,
отразявайки личната ефективност на всеки и модела за поемане на отговорност за
процесите. (Wanberg, Kammeyer-Mueller, 2000).
От друга страна индивидуалното самочувствие на членовете на организацията и
силните им убеждения в справедливостта може да осигурят увереност и смелост за
изказване на мнения потенциално противоречиви на организационната култура. Такива
мнения могат да разтърсят съответния ред в дадената организация като спрямо до колко
те отговорят на вярванията на мнозинството от другите членове, могат или да бъдат
погасени чрез елиминация или натиск над този член или съответно, ако отразяват,
мнението на мнозинството могат да доведат до корекции на самата организационна
култура. Това най-често може да се очаква при организационни култури, дефинирани от
лидерството, в новоизграждащи се организации. Така активното членско поведение,
което е ориентирано към промяна включва усилия за овладяване на статуквото. То
обикновено се базира още на опитност и влияние на членовете и значимост на индивида
за самата организация. Още повече колкото по-силно ангажирани се чувстват
индивидите с организацията, толкова по-високи нива на участие в организационните
процеси демонстрират, изразяващи се в участие в срещи и изразяване на мнение по
организационни въпроси, защитавайки наличните ресурсите и търсещи възможности за
подобрения (Settoon, Bennett, Liden, 1996). Членовете са по-склонни да инвестират време
и енергия в иновативни предложения, когато вярват, че техните усилия ще повлияят на
конкретната ситуация в организацията.
Ефекти на организационната култура върху развитието на допълнителни
социални и граждански умения в членовете на организацията.
Ефективното приемане на организационната култура протича през процеса на
организационна социализация. Организационната социализация е динамичен процес на
придобиване на организационни знания и организационни умения, чрез усвояване на
нормите, свързани с техните роли и взаимодействието между различните роли, за
осигуряване на функционирането в рамките на групата. Осъществява се чрез постоянен
и непрекъснат процес на обучение, при който знанието се генерира чрез преобразуване
на индивидуалния опит на отделния член на организацията. В рамките на този процес,
индивидът придобива социалните знания и умения, необходими, за да поеме своята
организационна роля и е необходим етап за влизане в работната група и съответно води
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до дадена степен до лична трансформация на индивида (Miles-Touya, Rossi, 2016).
Успешната организационна социализация дава възможност на новите служители полесно и по-добре да се впишат в организацията и да се адаптират в професионален и
социален план. От успеха на този процес зависи до известна степен мотивацията за
работа, удовлетвореността от работата, ефективността на работните процеси,
постигането на заложените резултати и степента на индивидуален ангажимент към
организацията. В този смисъл успешната организационна социализация се изразява
преди всичко в изравняване на личните и организационните интереси, т.е. в пълното
приемане на организационната култура.
Организационната социализация като съвкупност от познавателните и
символичните механизми на адаптация на индивида задейства функционалните и
репродуктивни възможности на организацията, като така налага приемането от
отделните членове на решения за развитието на нови умения за постигане на заложените
цели. Процесът на организационна социализация може значително да промени някои
индивидуални характеристики и нагласи на новия служител. Като се вземат предвид
целите, по-специално различните тактики на организационната социализация, е
възможно да се повлияе на вече формираните нагласи, навици и възприети ценности и
да се постигнат нови начини на поведение, които са в интерес както на компаниите, така
и на техните служители
Ако графично бъде обобщено взаимовлиянието на служителите и
организационната култура (фиг.1), то много ясно може да се отбележи, че то е
задължително двустранно тъй като и че и индивидуалната и организационната култура
се явяват междинни звена на влияние. От една страна основателите на организацията,
както и на следващ етап новодошлите членове в нея, привнасят в организационната
култура елементи от своята индивидуална култура, основана на принадлежността им към
конкретна национална култура и специфични групови субкултури, към които
принадлежат. От друга страна веднъж инкорпорирана организационната култура започва
активно да влияе над индивидуалната култура на отделните членове и съответно на
макро и микрообществата, към които те принадлежат.

Национална
култура

Групови
субкултури
Потребителска
култура

Индивидуална
култура

Национална
култура
Организационна
култура

Субкултура на
бизнес сектора

Фигура 1. Взаимодействие между индивидуална и организационна култура
В контекста на тази логика организацията следва да се разглежда като място за
гражданско обучение, тъй като нейните членове развиват уменията за участие в
работните процеси и процесите на вземане на решения. В желанието си да
усъвършенстват оптимално работните процеси въз основа на иновации, предложени от
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практиците, голяма част от организациите търсят все по-голямо включване на всички
членове в планирането на работните процеси, като така този тип организационна култура
спомогна за изграждане на капацитет за активно гражданство в обществото като цяло.
Участието в работната дейност, без значение сферата, освен това води до запознаване на
индивидите с различните процедури на вземане на решения, кореспондиращи на
различните видове обществено управление. Сред гражданските умения, които се
развиват чрез интегриране на организационната култура са и умения за сдружаване на
база общи интереси, изразяващи се в уменията за участие и организиране на срещи и
постигане на резултати чрез преговори.
В заключение, двустранната връзка между социалните и граждански умения на
отделните членове на една организация и нейната организационна култура е
изключително силно изразена в съвременната динамична социална среда. Както и при
всеки процес на социализация, организационната социализация включва процеса на
индивидуализация, което означава, че индивидът е в състояние да преодолее
съществуващите социални реалности и да ги промени в съответствие със собствените си
нужди и ценности. От друга страна включването в силна организационна култура, с
оглед на интересите на организацията и стремежа към максимална ефективност на
структурата, стимулира изграждането на нови социални и граждански умения в
отделните индивиди и във всички макро и микрообщества, към които те принадлежат.
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YOUNG EUROPEAN GENERATION: MIGRATION TENDENCIES,
AUTONOMY AND WELL-BEING (in SLOVAK CONTEXT)
Jozef Benka, PhD, University of Pavol Jozef Safarik in Kosice
Vihra Georguieva Naydenova, PhD, Senior Assist. Prof., Sofia University
Abstract: Migration of the new young generation of highly educated professionals in Europe has
become a new significant phenomenon in today´s Europe and its relevance for various institutions and
organizations cannot be underestimated. While this phenomenon goes far beyond economical explanations
and requires the attention of interdisciplinary teams, sociological and psychological approach may provide
an important insight. This paper will focus particularly on migration intentions of university students in
Slovakia and focus on students´ motivations, personality factors such as rootedness, autonomy and wellbeing. The data used for the analysis are from a larger project focused on migration and well-being of
university students in Europe (SLiCE 2).
Keywords: young, European generation, migration tendencies, autonomy, well-being

Introduction
Migration of the new young generation of highly educated professionals in Europe and
especially from Eastern European countries has become a new significant phenomenon and its
relevance for various institutions and organizations cannot be underestimated (Divínsky 2007,
Drozd et al, 2012). Migration as a social and psychological phenomenon goes far beyond
economical explanations and requires attention of interdisciplinary teams and different
approaches such as sociological, psychological approach provide an important insight.
This paper focuses particularly on migration intentions of university students in Slovakia
where brain-drain has been a crucial problem with possible long-term consequences. However,
that said it has to be emphasized that migration carries more than just economic attributes and
this study will focus more broadly on students´ motivations, personality factors such as
rootedness, autonomy and well-being (Kulanová et al, 2016).
Migration (leaving to live in another country) is a very important life decision of every
individual who decides to do so. Firstly, the goal of this study is to simply address the current
situation by providing a situation overview. This has obviously radically changed now by the
spread of Covid-19. Nevertheless, the data collected prior to the pandemics might be still
interesting especially with regard to psychological underpinnings of making such a decision.
From a global perspective migration is a complex phenomenon studied by various
disciplines. Every discipline puts emphasis on different factors and contexts from economic
through political to religious (Chirkov, 2007). Psychological interest in this phenomenon is
focused on an individual. Thus the aim of this paper is to exploit available data and address
migration from three different vantage points, motivation and personality factors (Boneva et al,
1998; Christova, Djorgova, 2019; Frieze et al, 2006).
Particularly, the Self-determination theory´s (SDT) concept of autonomous functioning
may be linked to intentions to migrate. It has not been thoroughly explored and deserves
attention in the mentioned context (Chirkov, 2007). The concept of autonomous functioning as
addressed within SDT consists of "Authorship / self-congruence", "Susceptibility to control,"
and "Interest-taking" (Reflection). In other words functioning in an autonomous way is
manifested in the ability to reflect their own experiences and ideas, the ability to integrate these
experiences, and the ability to withstand the control element of the environment (Weinstein,
2012). This concept might prove relevant especially with regard to making the decision to leave
and seek self-realization.
Subjective well-being represents another important factor to be considered and especially
with regard to cognitive aspects of well-being in terms of life satisfaction or a general
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satisfaction with life on the whole (Diener, 2000; Canache et al, 2013). In the literature is also
discussed the connection between stress, coping strategies and different outcomes including
wellbeing (Христова, 2011).
Finally, rootedness as a very special personality concept reflecting one´s personal
affiliation to a place or home. It has been naturally found relevant when considering leaving or
staying (McAndrew, 1998). It consits of two factors the Desire for Change - desire to change
one´s living environment and Home/Family Satisfaction which captures how much is one
attached to his/her place as a home (e.g. childhood memories, long-lasting friendships or tight
family ties (McAndrew, 1998).
To sum up, this article focuses on three areas of interest. The first one focuses on a simple
exploration of how many students would show intentions to leave. The second issue of interest
are the motivating factors and finally the last are of interest concerns personality factors such
as rootedness, well-being and autonomous functioning.
Methods
Sample
The data used for the analysis are from a larger project focused on migration and wellbeing of university students in Europe (SLiCE 2). In total, 1091 university students responded
to the study and 489 of them (44.8%) completed the questionnaire online. The final sample used
in this analysis consisted of 374 (76.5%) females; with the mean age of 22.8 (SD=2.97). All
years of study and types of study were represented in the sample. 50.7% of student were
pursuing their Bachelor´s degree, 38.9% of students were studying for their Master´s degree
and 5.3% of the respondents were doctoral students. Slovakia was represented in the sample
with regard to all its regions. In particular, Bratislava region (12.1%), Trnava region (4.9%),
Trencin region (5.7%), Nitra region (6.5%), Žilina region (6.5 %), Banská Bystrica Region
(12.3%), Prešov Region (22.5%) and Košice Region (29.4%).
Dependent variables
Intentions to emigrate were measured by a single item measure worded: „Are you
planning to leave Slovakia after completing your university study?“ with possible answers: No,
I am not planning to leave (1); I don´t know, I have not thought about it (2); I don´t know, I
have not decided yet (3); Yes, I am planning to leave for a period up to 6 months (4); Yes, I am
planning to leave for a period from 6 to 12 months (5); Yes, I am planning to leave for a period
longer than a year (6); Yes, I am planning to leave for a period longer than 5 years (7); Yes, I
am planning to leave permanently (8). For the purposes of the analysis the answers in this
measure were dichotomized creating two categories (those that don’t want to leave or are
undecided and those who have shown some intention to leave or have already decided to leave).
In order to capture the different motives for migration a measure inspired existing
approaches was created (Mullet et al. 2000). The individual items represented areas considered
relevant for the motivation to go to live, study or work in another country. The used items also
tried to capture the specific contexts of our environment. Even though these items seem to group
slightly differently in different sample individual items rated on a 5-point Likert scale capturing
the degree of perceived importance and represented several different areas: career, experience,
education, security, culture and language forming meaningful and consistent subscales.
Independent variables (predictors)
Autonomous functioning was measured by the Index of Autonomous Functioning (IAF)
which consists of three sub-scales, namely: Authorship / Self-Congruence, Interest-taking and
Susceptibility to Control (Weinstein et al 2012). Each sub-scale consists of five items
representing each construct and the individual items are rated on a 5-point scale. A higher score
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represents a higher level of inter-individual differences in autonomous functioning. Cronbach's
alpha for individual sub-scales was as follows: Authorship / self-congruence α = 0.81, Interesttaking α = 0.61 and Susceptibility to control α = 0.80.
Life satisfaction was measured with the emphasis on the cognitive aspect of well-being
the subjective well-being. This scale consists of 5 items measured on a Likert-type scale with a
higher score indicating higher life satisfaction. The scale showed excellent psychometric
qualities.
Finally, rootedness was measured by the Rootedness scale which consists of 10 items
evaluated on a five-point Likert-type scale and form two sub-scales the Desire for change and
Home/family. Both subscales showed rather lower consistency but for the purpose of this
analysis the theoretical construction of the scale had been kept.
Analysis
Both binary logistic regression and linear regressions were used as the main statistical
procedures of analysis to explore the relationships between personality factors intentions and
motivations to leave one´s country.
Results
Firstly, the analysis addressed the question of how many students considered leaving their
country to live abroad. The results are displayed in the table 1. As can be seen, three different
groups were identified by the single item measure. Firstly, it was a group of respondents who
did not want to leave or had no plan to leave. This group was represented by approximately one
fourth of the respondents. Secondly, it was the group which was undecided (these respondents
either had not thought about this option or have not made the decision yet) and included about
40% or the respondents. Finally, it was a group of respondents who showed various degree of
intention not to leave and was represented by about one third of respondents.
Table 1. Descriptive statistics according to the intentions to leave
Intentions to leave

(Men)
frequency
20

%
17.4

(Women)
Frequency
90

%
24.1

Total
frequency
110

%
22.5

Undecided (have not thought about it)

4

3.5

21

5.6

25

5.1

Undecided (have not made a decision yet)

41

35.7

137

36.6

178

36.4

Planning to leave for 6 months or less

6

5.2

22

5.9

28

5.7

Planning to leave for 6 to 12 months

7

6.1

25

6.7

32

6.5

Planning to leave for more than a year

17

14.8

34

9.1

51

10.4

Planning to leave for 5 years or more

10

8.7

18

4.8

28

5.7

Planning to leave permanently

10

8.7

27

7.2

37

7.6

No plan to leave
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Next, binary logistic regression was carried out and two models were built. The first
model (Table 2) explored the relationship between autonomous functioning, well-being and
intentions to leave. As can be seen, two variables proved to be significant in this model.
Susceptibility to control and satisfaction with life were significantly negatively related to
intentions to leave one´s home country.
Table 2. Autonomy and well-being in relation to intention to leave (Binary logistic
regression)
B

S.E.

Wal

df

Sig.

Exp(B)

d
.0
36
.074
.021
.081
.9
09

Autonom
ous functioning
Susceptib
ility to control

Mo
del 1

Interest
taking
Life
satisfaction
Constant

.040

.827

1

.363

1.037

.036

4.28
0

1

.039

.929

.033

.406

1

.524

.979

.027

9.04
2

1

.003

.923

1.02
0

.794

1

.373

2.481

In the second model Rootedness and two of its factors (desire for change and
home/family, were added to the model, Table 3). Interestingly, both factors were significantly
related to the migration intention. Home/family negatively and desire for change positively.
When these two factors were added to the model, subjective well-being was no longer
significant but susceptibility to control remained significantly negatively related to intentions
to leave.
Table 3. Autonomy, well-being and rootedness in relation to intention to leave
(Binary logistic regression)
B
Autonomous
functioning
Susceptibility to
control
Interest taking

Model 2

Life satisfaction
Autonomous
functioning

Desire for
change
Constant

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

-.002

.043

.002

1

.960

.998

-.079

.038

4.268

1

.039

.924

-.014
.000

.036
.031

.140
.000

1
1

.708
.997

.987
1.000

-.135

.048

7.858

1

.005

.874

.256

.037

46.721

1

.000

1.292

-2.875

1.285

5.004

1

.025

.056

Table 4. Linear regression of personality variables against motives for emigrating
Language

Security

Education

Experience

Career

Culture

Authorship/ Selfcongruence

.061

.134

.083

.002

.139

-.079

Susceptibility to
control

.025

.063

.064

.000

.039

-.027

Interest-taking

.049

.024

.131

.153

.022

.162

Subjective well-being

-.055

-.042

-.017

.010

-.063

.084
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Desire for change

.129

-.036

.078

.086

.022

.101

Home/Family

.125

.068

.066

.252

.109

.146

Model R2

0.07

0.03

0.05

0.15

0.10

0.07

2.79**

2.86**

4.22***

4.88***

5.43***

5.49***

F

Note: displayed values are standardized betas (statistically significant are shown in bold);
***p‹0.001; **p‹0.05; variables were transformed by square root transformation to address the
deviation from normality
Finally, the analysis addressed the relationships with motives for emigration and not only
a simple intention to do so. All respondents were included in this analysis (not only those who
showed the intention) since in this case they were answering a hypothetical question about
reasons, had they decided to leave their country. Again, as can found in table 4 rootedness
proved to be significant especially with regard to the Home/family factor. In case of the measure
of autonomous functioning, interestingly, authorship and interest-taking were significant but
not susceptibility to control, which was significant with regard to the intention to leave. All
linear regression models were controlled for gender and age and were overall statistically
significant
Discussion
This article had two main aims which were formed before the pandemics of Covid-19.
The first aim was to explore what proportion of university students show emigration intentions
in Slovakia. In the current context of closed borders and changing world as a result of the Covid19 pandemics, this goal may seem no longer relevant and bluntly put “outdated”. It is difficult,
indeed, to argue against this idea, however, intentions to leave one´s country are, as we believed
from the start of this research, related to other factors which can be found in the individual and
his/her personality. Thus, the second aim was concerned with their existing motivations to leave
and these are still relevant even though the context has changed.
The findings regarding the first aim have shown that about one third of university students
considered leaving which corresponds with relevant literature (e.g. Kulanova et al, 2016). It is
important to emphasise that this was before the pandemics. Nevertheless, it is very likely that
this intention will manifest itself in a different way when leaving is not possible. It may be still
particularly important with regard to the areas considered important for leaving which were:
career, improving language skills and gaining new experience manifesting themselves as the
predominant motives for potential leaving (Mullet et al, 2000).
Even more importantly, the analysis showed that well-being (in terms of dissatisfaction)
and susceptibility to control were found to be related to having emigration intentions. More
specifically, intentions to emigrate were negatively associated with the susceptibility to control
and dissatisfaction with life. However, other (positively defined) components of autonomous
functioning were not found to be related to the intention to emigrate. This may suggest that
there are different psychological factors which are important for making the decision to leave
and different factors which are related to the “content” the way or what for is one making a
decision to leave.
Specific motivations were found to be related to authorship/self-congruence and interesttaking and rootedness (desire for change) and not susceptibility to control nor well-being
(Weinstein et al, 2012; McAndrew, 1998). These results further underline certain dichotomy.
While the intentions to emigrate seem to be related to external factors, the content of specific
motivations seems to be related to more positive and value-based aspects of personality. While
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this finding has only a shape of a trend in the data analysed in this paper, it puts forth an
important distinction which can be utilized even now when travel or emigration have
considerably changed.
"This study was supported by the Slovak Research and Development Agency under
the contract no. APVV-15-0662."
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CROSS-NATIONAL DIFFERENCES: MIGRATION INTENTIONS AND
MOTIVATIONS OF UNIVERSITY STUDENTS IN BULGARIA AND
SLOVAKIA
Vihra Georgieva Naydenova, PhD, Senior Assist. Prof., Sofia University
Jozef Benka, PhD, University of Pavol Jozef Safarik in Kosice
Abstract: The article presents part of the results of cross-national survey SLICE. Presented are
migration tendencies by Bulgarian and Slovak students and also the motivators to move to a foreign
country. Surveyed are more than 700 students with the use of a standardized questionnaire. The goal of the
main survey is to research and compare health behaviors, stressors, wellbeing and different psychological
and social factors in different countries. The Bulgarian students are less intending to emigrate and the main
motivators are connected to gathering of experience and improving the language skills. Compared to
previous years there is a great decrease in the wishes to emigrate, which is proved also by other surveys.
Keywords: migration tendencies, factors for migration, cross-national differences

Introduction
Migration and mobility have become major themes in today's Europe, as well as in the
entire globalizing world. Over the last 30 years, massive emigration waves from East to West
have been observed in Europe (Bobeva et al., 1997, Naydenova, 2008, Gallup, 2019).
Historically, the isolation of eastern European countries, which until 1989 were under
communist regime, as well as the opening of borders and deteriorating economic and social
conditions, have forced thousands of young people to migrate to Western European countries,
with Germany being one of the most desirable destinations.
One of the legal ways for young people to migrate is through education at Western
European universities. In addition to young people, Western Europe attracts highly qualified
specialists and people of science (Chalukov, 1993; Bobeva et al., 1997). Migration is an
overarching term representing a whole spectrum of phenomena that involve an act, a process
or an instance of migration i.e. moving from one place to another place (Merriam-Webster Inc
2005).
These phenomena have been always present on all levels of human societies. Whether at
the national, regional, ethnic, tribe, or family level it eventually affected the lives of individual
people (Chirkov, Ryan et al. 2003, Naydenova, 2009, Nikolov, 2016). Depending on this level,
relative intensity and, perhaps most importantly, the reasons for migration given by the specifics
of the societal context, provided migration with different weight of significance and relevance
as a topic which deserves the attention of researchers.
When it comes to Bulgaria, as Dimitrov writes (Dimitrov, 2017), “the different starting
conditions, the fluctuations of the process the reforms go through, the distance from ‘the center’
(namely the capital city when it comes to the state, or the city center when it comes to the urban
area), the significant mismatches, and disproportions in living conditions and human
development between different regions” has to be considered significant factors for intra-state
migration and for emigration (inter-state) movements as well. Moreover, “The situation gets
more complicated by the specifics of the political authority and political power distribution and
the use of economic resources in favor of particular ethnic groups at the expense of the rest of
the population. Such situation causes further disproportions” (Ibid.).
The literature dealing with the issue of emigration has increasingly referred to various
forms of emigration (Schiller et al. 1995). An example of this is the concept of "transmigration",
which contains the emotional and social connection of immigrants with two cultural contexts
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and preserved relationships with their homeland, which remain intense, despite their
remoteness.
Migration can also be seen as a "confrontation" with a different society. A new society
that differs economically, socially and politically from their homeland can expose migrants to
various challenges and obstacles for which they are not prepared, both financially and socially.
Various stress-triggering factors may be hypothesized, which in turn may affect the health and
well-being of these young people.
The migration of young people from Eastern Europe and the reasons for it are the subject
of much research. There is talk of a brain drain to Western Europe of the most educated and
motivated to succeed.
In recent years, the economic and political situation in many Eastern European countries
has stabilized. Interestingly, what Gallup considers trends in his latest large-scale study with
young people, shows that the desire to emigrate is diminishing.
Over 60% of young people categorically state that they do not intend to emigrate. The
structure of migration itself is also changing.
It turns out that the emigration of low-skilled young people is increasing, and that of highskilled ones is decreasing (Gallup International, 2019). In this sense, has increased the material
motivation for migration (low skilled young people), the main reason being the demand for a
better pay and a better life for people and their families. A change in the preferred countries for
emigration has also been registered. Where, as before, young people were more oriented
towards the USA and Canada, now they prefer England, Germany and other Western European
countries.
What recent studies of young people's attitudes in Bulgaria in 2018-2019 show, is an
increased rejection of emigration. More than 60% of all interviewed young people, from
different social groups, are categorically unwilling to emigrate, compared to 14% in 2002 and
47% in 2014 refusing. These are very positive trends that show they view staying in their home
country as an opportunity for learning and realization. About 10% of young people have a
strong or a very strong desire to move to a foreign country for more than six months.
Quality research is also being done on young people, such as in-depth interviews and
focus groups, which also show a significant decline in the desire to migrate. Many of the young
people asked, said that they would go to study or work abroad for a short time with the idea of
returning later. More likely to leave are the youth who lack education, whose purpose is
economic growth and the very wealthy residents of Sofia, whose purpose is education and a
career abroad. Only 14% of potential migrants want to stay abroad long-term, and as many as
67% of them don’t plan seriously to leave at all. According to Gallup, higher pay and a good
standard of living motivate more than two-thirds of young Bulgarians surveyed to emigrate
(Gallup, 2019)
Similar trends can be observed in educational migrants who are exposed to different
stressors - new environment, learning a foreign language, difficult exams and social stressors
(Naydenova, 2008).
Emigration, distress and mental health
Modern empirical studies are increasingly concerned with the relationship between
emigration and mental and physical health. Many authors have discussed the link between
emigration and the onset of various mental illnesses, such as depression or psychosis (Riecken,
2001, Robert, Gilkinson, 2012).
Not only the results of research in recent years, but also earlier studies, prove that
emigration affects the psyche. According to research from the 1940s and 1950s, emigration
unlocks diseases such as schizophrenia, depression and paranoia.
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Some Western European studies have shown that the incidence of mental and
psychosomatic illnesses in Eastern European migrants, living in Western Europe, is higher than
that of local. For example, being far away from their homeland, as well as the loss of social
contacts, or "social loss of roots" (Winslow, 1999; Weindling, 2001) is particularly stressful
and burdensome for Eastern European migrants.
Emigration requires the energy and resources needed to "adapt" to a new and different
social context, to a foreign culture and mentality. New requirements and challenges can be
different in type - for example, communicating in a foreign language, getting used to new rules
and regulations, creating new social networks, joining a new social and cultural world
(Faltenmaier, 2001).
Many studies have discussed the impact of migration on mental health. For example, an
article by Anne-Marie Robert and Tara Gilkinson on mental health shows migration trends in
Canada that resemble data from Europe and the United States (Robert, Gilkinson, 2012). What
do empirical research data show? Migrant women show significantly higher levels of emotional
distress and depressive symptoms than men, who were researched in several waves. Also, the
main causes and factors underlying the distress are problems in work, finances, unemployment,
but also stress and discrimination, social factors, housing situation and health conditions.
Authors such as Zhao et al. (2010) also confirm the tendency of migrants who are members of
a group or organization to have better health and emotional well-being.
Again, a study by Robert and Gilkinson shows the correlation between lower incomes
and higher levels of distress surveyed. Also, the lack of friends in the new country correlates
with higher levels of stress or lack of access to the health system. Other studies also highlight
the role of social support as a protective factor in mental health (Levitt et al., 2005; Robert,
Gilkinson, 2012, Krumova-Pesheva, 2017, 2018, 2020).
Topics such as emotional intelligence, stress and health and health behavior not only
among young people and students in Bulgaria have been explored by other Bulgarian authors
(Ilieva, Naydenova, 2009a, 2009b, 2010, Christova, 2007, 2017, Christova, Djorgova, 2019,
Hristova, 2011, Stoeva, 2017, Vitanova, 2016, 2017, 2019).
Empirical survey – results, analysis and discussion
The empirical study is a longitudinal study of different waves during the period 20152019 among Bulgarian and Slovak students as well as students from other countries. A total of
over 700 students from both countries were interviewed with a standardized questionnaire
covering topics such as migration preferences, factors, psychological and social aspects of
student health and health behavior. Only some of the data will be presented here. Initially, this
cross-national project started in 2005 and covers over 10 countries.
The continuation of the SLICE project has been established with two main aims. The first
aim is for the international team to continue its research regarding life perspective and health
behaviors of university students.
The second aim introduces a new topic to the context of the research project which
addresses emigration tendencies (intentions to leave their home country for a long period of
time) of university students in different countries in Europe.
While some parts of Europe are more affected by this problem than others, international
comparisons as well as identification of specific factors in individual countries can help to
understand this issue in general context as well as in the context of health behaviors. Introduced
are comparison of the emigration intentions and also comparison of factors constituting the
motivation to leave. The questionnaire included different scales and also items on emigration
intentions and motivators to leave. SPSS and statistical analysis have been used for the analysis
of the data (Haralampiev, 2012, 2009, 2007, 2016, 2017).
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Emigration intentions
• Single item question: „Are you planning to leave your country after completing your
university?
Motivations to leave addressed these areas:
• Language (opportunity for improving language skills)
• Social benefits and Security (feeling socially and physically safe)
• Education (opportunity for high quality education)
• Experience (opportunity to experience new things)
• Career (opportunities for career progress)
• Individual items were evaluated on a 5-point Likert type scale. Cronbach´s alpha for
individual subscales ranged from 0.80-0.91.
In Table 1 is given information about the study students samples in Bulgaria and
Slovakia.
Таble 1. Descriptive statistical data about the two groups
Bulgaria
• N= 412, mean age 21.8 (SD=3.8)
• Female 74%
• Status single 53% (not in a relationship)
• Relative or a friend living abroad 58.5%
Slovakia
• N= 312, mean age 22.3 (SD=2.5)
• Female 80%
• Status single 34% (not in a relationship)
• Relative or a friend living abroad 52%
The data from the study showed that Bulgarian students are less likely to leave the country
compared to Slovak ones.
Table 2. Comparison in emigration intentions in Bulgarian and Slovak students

The data shows that about 34% of the Bulgarians respond that they do not plan to leave
at all (Slovakia - 23%), over 32% have not decided yet (Slovakia - 35%), over 9% would leave
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for a maximum of 12 months (Slovakia - about 14%). Only about 8% of young Bulgarian people
plan to leave permanently, as shown in table 2. The rest are curious about potentially leaving
for a few months, but not permanently emigrating. Obviously the wish for permanent
emigration is not strong.
Table 3. Emigration intentions

The results regarding the reasons for leaving the country among the Bulgarian students,
which are shown in Chart 1, are interesting. First of all, the desire for migration is the
accumulation of experience in a foreign country. This is related to the desire to change and try
something new, which when achieved, may turn out that the young man will seek realization
and career development again in the homeland (see Chart 1).

Chart 1. Comparison of motivations among Bulgarian students with respect to
their intentions
Among the other main motivators for leaving the country (in many of the cases only for
some months) in both samples is the desire to improve foreign language and career
development, as well as to improve social security and benefits. One of the main motivators is
getting a quality education abroad, and the attitudes after receiving it should be checked again,
since the realization can be carried out in the home country.
Similar are the results, recorded by comparing the motivators for leaving the home
country, with the studied Slovak students. A comparison was made between different groups
of students regarding their desire to go to another country. The strongest motivation is the
accumulation of different experiences in a different society and culture. Second and third,
especially among these students with a greater desire to leave, is the need to develop foreign
language skills and training and career development opportunities (Chart 2).
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Among the main motivators are the potential for greater security and benefits, as well as
the experience of education in another country (for a shorter or longer period). Of course, the
opportunities offered by exchange programs within the European Union are also included here.

Chart 2. Comparison of motivations among Slovak students with respect to their
intentions
Analysis of the results, comparing the two groups of Bulgarian and Slovak students, also
showed that the five identified motivations were relevant and showed differences between the
groups with different levels of intentions in both explored countries (Chart 3 and Chart 4).
Finally, the Bulgarian students showed a tendency to score more strongly in most motivations
to leave. Of course, this does not mean that their desire to leave their country is higher.

Chart 3. Comparing motivations of Slovak and Bulgarian students (whole sample)
Analyzing the group of students who are willing to leave the country, one can see a strong
motive for gathering life experience in another culture (even for a short period), the desire to
improve language skills. The desire to try different education is more pronounced among
Bulgarian students, as well as a slightly more expressed desire for career and social benefits.
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Chart 4. Comparing motivations of Slovak and Bulgarian students (intending to leave)
Discussion
This study, as well as recent Gallup surveys of young people show, a clear decrease in
the desire to migrate from their home countries. The results presented here cover only one part
of young people - students. It is noted that not a large percentage of them would like to leave
for the purpose of long-term migration to a foreign country.
The reasons for leaving are mainly related to the accumulation of experience and
improvement of language skills, which would then be an advantage for the realization in the
home country. The study needs to be expanded with the addition of quality methods such as
interviews and focus groups, which is among the future plans. SLICE also examines health
behaviors, wellbeing, and the social and psychological factors affecting students, which is the
subject of future publications.
"This study was supported by the Slovak Research and Development Agency under
the contract no. APVV-15-0662."
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ВЛИЯНИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ КЛИМАТ ВЪРХУ
ВЪЗПРИЯТИЯТА ЗА ДОВЕРИЕ, АНГАЖИРАНОСТ И
КОНФЛИКТИ В ЕКИПА
доц. д-р Ергюл Таир Реджеб, департамент Психология, ИИНЧ-БАН
PSYCHOLOGICAL CLIMATE INFLUENCE ON TEAM TRUST,
ENGAGEMENT AND CONFLICT
Assoc. Prof. Ergyul Tair Redzheb, PhD, Psychology Department, IPHSBAS
Резюме: Налице са редица фактори, които оказват влияние върху възприятията за екипна
ефективност. Сред значимите фактори, определящи взаимоотношенията и ефективността в екипа
могат да се изведат доверието, конфликтите и ангажираността със задачите. Настоящото изследване
проучва влиянието на психологическия климат или възприятията на служителите за тяхната
работна среда върху доверието в екипа, страха от конфликти и ангажираността. Извадката включва
147 лица на възраст от 20 до 50 г., сред които преобладават жените и лицата с висше образование.
Получените резултати свидетелстват за значимо влияние на психологическия климат в
организацията върху доверието в екипа, страха от конфликти и липсата на ангажираност в
екипните задачи.
Ключови думи: психологически климат, екипна ефективност, доверие, ангажираност,
конфликти
Abstract: There are a number of factors that influence perceptions of team effectiveness. Significant
factors that determine relationships and effectiveness in the team can include trust, conflict, and
commitment to the tasks. Thе study look at the impact of employees' psychological climate or perceptions
of their work environment on team trust, fear of conflict, and commitment. The sample includes 147
individuals aged 20 to 50, with women and higher education predominant. The results show a significant
effect of the psychological climate on team trust, fear of conflict and lack of involvement in team tasks.
Keywords: psychological climate, team effectiveness, trust, commitment, conflict

Психологически климат и трудово поведение
Психологическият климат се определя като „споделените възприятия за работната
среда на служителите“ (Rousseau, 1988) и често е във фокуса на изследванията в
организационната психология. Интерес към климата в организацията е наличен още от
40-те години на миналия век, като част от дискусиите за „социалната среда“ в
организациите (напр. Lewin et al., 1939), но задълбочените проучвания са по-скоро 70-те
и 80-те години на века (за подр. виж Таир, 2018). Организационният климат се свързва с
изпълнението на трудовите задачи (Brown & Leigh, 1996), удовлетвореността от работата
(James & Jones, 1980), текучеството (Rousseau, 1988) и определя трудовото поведение на
служителите (Schneider et al., 2011). Наши изследвания представят, че организационният
климат има значима роля за контрапродуктивното поведение, мотивацията и
ангажираността на служителите (Таир, 2017, 2018). По-конкретно, неяснотата в целите
на организацията и липсата на разбиране от страна на ръководителите повишават
закъсненията и отсъствията от работа, водят до по-чести оплаквания, а увеличаването на
организационните изисквания към служителите, налагането на повече правила и
процедури повишава вербалната агресия към колеги и клиенти (Таир, 2018). В същото
време, наличието на позитивен и подкрепящ организационен климат, акцентиращ върху
конструктивна обратна връзка, подкрепа и взаимопомощ между служителите, значимо
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съдейства за тяхната ангажираност в работата, повишава ентусиазма и отдадеността им
(Таир, 2017).
Измерването на организационния климат може да се осъществи на индивидуално,
групово или организационно ниво (Patterson et al., 2004). Индивидуалните въприятия за
трудовата среда обикновено се определят като психологически климат, а когато са
споделени на групово или организационно ниво, се възприемат като организационен
климат. Психологическият климат може да се определи и като индивидуални оценки за
организационните практики
и
процедури, определящи
изпълнението
и
удовлетвореността на отделния служител (Schneider, 1975). В среда с подкрепящ
организационен климат служителите вярват, че са оценени, че потребности им се
разпознават и удовлетворяват, поради което не пестят енергия и усилия в дейностите,
които организацията очаква от тях (Randall et al., 1999,162). Същевременно,
подкрепящият климат в организацията значимо съдейства за благополучието на
служителите, като повишава позитивните (ентусиазъм и комфорт в работата) и понижава
негативните (тревожност и депресия) преживявания (Tair, 2017).
Изследванията на климата не се ограничават само до трудовите резултати, като
удовлетвореност, включеност и изпълнение (James & Jones, 1980; Brown & Leigh, 1996),
но се отнасят и до яснотата на ролите, работата, лидерството и групата (Schneider et al.,
2011). По отношение на ролите се включват конфликт или амбивалентност на ролите, за
работата – автономност, предизвикателства или важност на работата, докато за
лидерството – подкрепа и доверие в лидерите, умение за фасилитация и др. Накрая, по
отношение на групата се проследяват сътрудничество в групата, гордост от изпълнение
на общите задачи и приятелски отношения. Изследванията представят, че възприятията
за работата (пр. автономност, значимост), за ролята (пр. яснота, натовареност) имат послаби връзки с климата, отколкото с лидерството (пр. подкрепа, яснота на целите) и
работата в групата (пр. сътрудничество, топлота на отношенията) (Parker et al. 1998).
Предполага се, че възприятията на служителите за психологическия климат имат посилни връзки с техните трудови нагласи, отколкото с мотивацията и изпълнението.
Нашите изследвания подкрепят тези предположения, като връзката на психологическия
климат с мотивацията са по-слаби, отколкото с ангажираността и благополучието на
служителите (Таир, 2017; Tair, 2017).
Фактори за екипна ефективност
Работата в екип се базира на идеята, че служители, работещи заедно, могат да
постигнат резултати, които надскачат индивидуалните им възможности и постижения
(Marks et al., 2001). Повечето организации се ориентират към екипната работа, за да
подобрят своята ефективност. В резултат на това през последните две десетилетия
извеждането на факторите, определящи екипната ефективност се превръща в
предизвикателство (e.g. Tannenbaum et al., 2012). Изследванията представят различни
фактори, сред които могат да се посочат динамиката и естеството на екипа, груповите
процеси и др. (Marks et al., 2001). Редица мета-анализи извеждат значението на кохезията
(напр. Beal et al., 2003) или груповите процеси (напр. DeChurch and Mesmer-Magnus,
2010). Сред факторите, определящи груповата ефективност са доверието и
удовлетвореността (за подр. виж DeOrtentiis et al., 2013).
В книгата си за дисфункциите при работа в екип Ленсиони (2006) извежда пет
основни слабости: липса на доверие; страх от конфликт; липса на ангажираност;
избягване на търсенето на отговорност и отклоняване от резултатите. Авторът отбелязва,
че всъщност това са взаимносвързани елементи и трябва да се разглеждат заедно, а не
самостоятелно. Липсата на доверие сред членовете на екипа се дължи на нежеланието на
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хората в екипа да бъдат уязвими един към друг. Ако съекипниците не са откровени към
другите за грешките и слабостите си, това пречи да се изгради основата за доверието.
Доверието се извежда като един от ключовите фактори в организациониня живот,
като цяло и за екипната ефективност в часност. За членовете на екипа, доверието
отразява усещането, че екипът е достатъчно компетентен, за да осъществи възложените
му задачи, без да накърнява интересите и усилията на всеки един (DeOrtentiis et al., 2013).
Доверието е убеденост в намеренията и целите на другите, в липсата на необходимост от
допълнителни грижи, за да се постигнат общите цели (Lencioni, 2002). Доверието
включва вяра в уменията и знанията на останалите членове на екипа. С други думи, за да
бъде успешен екипът, членовете трябва да имат доверие един в друг.
Директните връзки между доверието и екипната ефективност са изследвани, като
резултатите са смесени - част от изследвания установяват значима връзка, други не.
Вероятно става дума за по-сложна връзка, при която доверието действа чрез други
механизми, които оказват влияние върху ефективността на екипа (DeOrtentiis et al., 2013).
Предлагат се различни конструкти, напр. кохезия и удовлетвореност, които се оказват
значими медиатори на екипната ефективност (DeOrtentiis et al., 2013). Хората с високо
доверие е по-вероятно да работят с другите за постигане на целите, да имат по-високи
вярвания, че целите ще се постигнат заедно, отколкото самостоятелно (DeOrtentiis et al.,
2013).
Конфликтите обикновено предполагат липса на разбирателство относно интереси
или идеи в групите. Работните конфликти се дължат на различия в разбирането на
задачите, докато конфликтите в отношенията се дължат по-скоро на личните отношения
и провокират напрежение и негативни емоции (van Woerkom, van Engen, 2009).
Конфликтните взаимотношения понижават комуникацията, сътрудничеството и
разбирателството между членовете на екипа (Jehn & Bendersky, 2003), понижавайки и
продуктивността. Метааналитичните изследвания представят негативни връзки между
конфликтите, дължащи се на взаимоотношения и изпълнението (De Dreu, Weingart,
2003). Обикновено конфликтите, свързани със задачите, се установява, че стимулират
ученето и креативността на екипите, докато конфликтите в отношенията са
дисфункционални и рушат доверието и климата в екипа. Липсата на доверие често се
свързва със страха от конфликти в екипа (Ленсиони, 2006). Принципно, членове на екипа,
които си нямат доверие, са неспособни да влязат в разгорещени спорове “за” или
“против” някаква идея, а по-скоро спорят привидно и правят предпазливи коментари.
Създава среда, в която процъфтяват личните нападки, вместо да се обсъждат важните
въпроси или се избягват спорните теми вместо да се решат проблемите или да се чуе
мнението и идеите на всеки член на екипа.
Възприятието за екипна ефективност отразява вярата в уменията и способностите
на членовете на екипа (Karakowsky et al., 2004). Хората с позитивна представа за
екипната ефективност е по-вероятно да се идентифицират като членове на екипа и да
имат по-висока мотивация за екипна работа (DeOrtentiis et al., 2013). В същото време,
екип, в който хора не могат да представят различни гледни точки, т.е. хора, които не са
изразили мненията си в открити дебати, рядко приемат и се ангажират с решенията,
които са взети в екипа (Ленсиони, 2006). В екипите, в които липсва ангажираност се
поражда страх от провал, налице е отлагане на действията или връщане към предишни
дискусии и решения. В екипи, в които е налице ангажираност, обикновено има яснота за
общите цели и приоритети, членовете се учат от своите грешки и вървят напред без
колебания. Ангажираността изисква яснота и приемане (Ленсиони, 2006). Яснотата
изисква екипа да завършва дискусиите с ясно разбиране какво е решено, като въпреки
наличието на несъгласие с едни или други решения, членовете се ангажират с
изпълнението на взетото решение.
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Цел, задачи и хипотези на изследването
Целта на изследването е да установи влиянието на психологическия климат в
организацията върху възприятията за доверие, ангажираност и страх от конфликти в
екипа.
Целта на изследването се реализира чрез следните задачи:
3)
Да се установят равнищата на доверие, ангажираност и страх от конфликти
в екипа и връзките им с психологическия климат.
4)
Да се установи влиянието на психологическия климат върху възприятията
за доверие, ангажираност и страх от конфликти в екипа.
Допускаме наличието на статистически значими връзки между възприятията за
доверие, ангажираност и страх от конфликти в екипа и психологическия климат в
организацията. Очакваме психологическият климат да съдейства значимо за повишаване
на ефективността на епипа чрез повишаване на доверието сред членовете на екипа, на
готовността за конструктивни конфликти и ангажираността с екипните задачи.
Методика на изследването
Изследването обхваща 147 лица на възраст от 20 до 50 г. (М=31,20), от които 45
мъже и 95 жени (7 непосочили). Реализирано е през 2015-2016 година, като преобладават
лицата с висше образование (81%), ангажирани в сектори като ИТ, администрация,
строителство, търговия и др.
Инструментариумът на изследването включва:
1) Скала за измерване на подкрепящ организационен климат, съдържащ 4 айтема,
които отразяват общия социален климат в организацията и подкрепата от страна на
колегите. Примерно твърдение: ”Когато се затруднявам в работата си, мога да помоля
колегите си за помощ” (Таир, 2011).
2) Въпросник за екипната ефективност, разработен по модела на Ленсиони (2006),
в който чрез три айтемни субскали са оценени възприятията за липса на доверие, страх
от конфликти и липса на ангажираност в екипа.
Оценките на твърденията и в двата инструмента се осъществява с помощта на 5степенна Ликертова скала от 1-никога до 5-винаги. Участниците в изследването посочват
също така различни демографски характеристики като пол, възраст, образование,
заемана длъжност и др.
Резултати и дискусия
От представените на Таблица 1 осреднени резултати за изследваните променливи
става ясно, че респондентите оценяват сравнително високо психологическия климат в
организацията и оценяват работната атмосфера като позитивна и подкрепяща. От
резултатите за ефективността на екипа може да се приме, че е налице по-скоро доверие
между членовете, като страха от конфликти и липсата на ангажираност са по-скоро
слаби.
Таблица 1. Описателна статистика на изследваните променливи (N=147)
Изследвани променливи
Mean
SD
Min
Max
Липса на доверие в екипа
2.58
.87
1.00
5.00
Страх от конфликти в екипа
2.98
.88
1.00
5.00
Липса на ангажираност в екипните задачи
2.99
.96
1.00
5.00
Подкрепящ психологически климат
3.93
.92
1.00
5.00
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Проведените дисперсионни анализи не представят статистически значими
различия в психологическия климат в зависимост от пола, възрастта и сферата, в която
са ангажирани изследваните лица. По същия начин, няма статистически значими
различия в доверието, страха от конфликти и липсата на ангажираност в зависимост от
възрастта и сферата, в която лицата работят. Единствено при липсата на ангажираност
се констатират полови различия (t=2.086; р=.042), като жените в по-голяма степен
декларират страх от ангажираност спрямо мъжете. Все пак, резултатът не може да се
генерализира не само поради малкия брой изследвани лица, но и поради диспропорцията
в извадката, в която жените са близо два пъти повече от мъжете.
Таблица 2. Резултати от корелационен анализ за връзки на подкрепящия климат
в организацията с доверието в екипа, ангажираността и страха от конфликти
(N=147)
Променливи
Доверие в
Ангажираност с
Конструктивни
членовете на екипа работните задачи
конфликти
Подкрепящ
.441
.310
.446
психологически
.000
.014
.000
климат
На таблица 2 са представени резултатите от проведения корелационен анализ.
Получените резултати свидетелстват за значими позитивни връзки между подкрепящия
психологически климат и доверието в екипа, с готовността за конструктивни конфликти
(т.е. за идеи и цели) и с ангажираността с екипните задачи. Следователно, подкрепящият
психологически климат умерено повишава готовността на членовете на екипа да решават
бързо проблемите си, да дискутират задачите и да изслушват различни гледни точки. В
същото време, подкрепящият климат умерено повишава и доверието между членовете
на екипа, като съдейства за насочване на енергията към важните проблеми. Накрая, послабо, но все пак значимо, подкрепящият климат съдейства за повишаване на
ангажираността с екипните задачи, с търсенето на по-добри решения за изпълнение на
задачите.
На Таблица 3 обобщено са представени резултатите от проведения регресионен
анализ за влиянието на климата в организацията върху изследваните променливи.
Налице е съществено влияние на подкрепящия организационен климат върху трите
измервани характеристики на екипната ефективност, като по-значим ефект във
вариациите се установява по отношение на страха от конфликти (R2=.37), последван от
доверието в екипа (R2=.32) и по-слаб при ангажираността със задачите (R2=.22).
Подкрепящият климат в организацията умерено повишава готовността за конструктивни
конфликти, като се установява ефект и на възрастта. Следователно, наличието на
позитивен климат, усещането за подкрепа и разбирателство съдейства за по-голямата
откритост между членовете на екипа, за обсъждане на различните гледни точки и на
допуснатите грешки при постигане на екипните цели. Тази нараства с повишаване на
възрастта. В същото време, усещането за подкрепа от страна на организацията,
наличието на конструктивна обратна връзка и съдействие от страна на колегите,
очаквано повишава доверието между членовете на екипа. Отново се констатира ефект на
възрастта, т.е. описаната тенденция става по-характерна с нарастване на възрастта.
Таблица 3. Влияние на психологическия климат върху възприятието за доверие,
ангажираност и конфликти в екипа (N=139)
Model
Unstandardized
Standardized t
Sig.
Coefficients
Coefficients
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B
.90
-.013
.048
.531
.072

Std. Error
.846
.251
.020
.308
.028

Доверие
R2=.32

(Constant)
Пол
възраст
образование
подкрепящ
климат

Ангажира
-ност
R2=.22

(Constant)
пол
възраст
образование
подкрепящ
климат

1.993
-.031
.028
.298
.050

.685
.206
.016
.249
.024

Страх от
конфликти
R2=.37

(Constant)
пол
възраст
образование
подкрепящ
климат

.1642
-.303
.033
.438
.068

.659
.195
.015
.230
.024

Beta
-.006
.277
.217
.329

.106
.054
2.40
1.73
2.58

.916
.957
.020
.090
.013

-.020
.220
.167
.294

2.91
.148
1.73
1.20
2.06

.005
.883
.090
.237
.045

-.190
.239
.243
.367

2-50
-1.56
2.14
1.91
2.91

.016
.126
.037
.062
.005

Накрая, макар и по-слабо, но отново значимо, единствено подкрепящият климат в
организацията съдейства за ангажираността на служителите с екипните задачи. С други
думи, наличието на разбирателство с колегите, усещането за подкрепа и съдейства
помага за по-сериозното ангажиране с екипните задачи и постигането на целите, без
значение на пола, възрастта и образованието на изследваните служители.
Обобщение и заключение
Получените резултати представят, че с нарастване на позитивните оценки за
психологическия климат и с възрастта значимо се повишава доверието в членовете на
екипа или възприятията, че екипът е достатъчно компетентен, за да осъществи
възложените му задачи, без да накърнява интересите и усилията на всеки. Подкрепящият
психологически климат и възрастта значимо съдействат и за повишаване на готовността
за дискусии относно начина на изпълнение на работните задачи, което е предпоставка за
стимулиране на ученето и креативността на екипа. Подкрепящият психологически
климат умерено съдейства и за ангажираността на членовете на екипа или за учене от
грешките и за по-голяма яснота относно приоритетите на екипа. Следователно,
психологическият климат, наред с установеното в предишни наши изследвания
позитивно влияние върху ангажираността, мотивацията и благополучието на
служителите, съдейства и за подобряване на ефективността на екипа. Допринася за
доверието между членовете на екипа, стимулира дискусиите относно трудовите задачи
и повишава ангажираността със задачите, като представя за пореден път убедителни
доказателства, че инвестициите в по-добрия организационен климат са предпоставка за
по-ефективни служители и по-добре функционираща организация.
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ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНО РАЗБИРАТЕЛСТВО В
КОРПОРАТИВНА СРЕДА
Евгени Петров Иванов, докторант по направление „Философия.
Реторика в преговорния процес“, катедра „Реторика“, Философски
факултет, СУ „Св. Климент Охридски”
BUILDING INTERCULTURAL RAPPORT IN A CORPORATE
ENVIRONMENT
Evgeni Petrov Ivanov, PhD candidate, Faculty of Philosophy, Rhetoric
department, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Резюме: Организационната култура и лидерството постепенно стават сложни теми. През
последните няколко десетилетия организационната култура черпи теми от антропологията,
социологията, социалната психология и когнитивната психология. Тя се превръща в свое
собствено поле и се свързва значително с по-широките културни изследвания, породени от
глобализма. Експлозията на нови инструменти в информационните технологии и медийното
предаване прави културните явления достъпни и някои от тези явления са уникални за
информационната ера. Културите общуват по-често, ежедневно в корпоративна среда. Много полесно днес. Представители на бизнеса пътуват за събития или провеждат ежедневно виртуални
срещи със свои колеги от други континенти. Обикновено срещите започват още преди да са
„започнали“. Изграждането на доверие започва още с първия поздрав.
Ключови думи: Преговори, бизнес, междукултурно общуване, лидерство
Abstract: The success or demise of a corporate structure begins with vigilance or its lack toward
issues of relevance and concern for a corporate entity. Knowing, recognizing, and acting upon issues
inherent in the life and future maturation and growth of a corporation is the defining feature of projected
success. Issues are akin to a kernel or seed that can give rise to excellence when understood and engaged
or to the inevitability of decline when ignored. Organizational culture and leadership have both become
very complicated topics. Over the past several decades, organizational culture has drawn themes from
anthropology, sociology, social psychology, and cognitive psychology. It has become a field of its own and
has connected significantly with the broader cultural studies that have been spawned by the rampant
globalism of recent times. Business representatives travel for events or hold daily virtual meetings with
their counterparts from other continents. Usually meetings start before they "start". Rapport building
begins with the first greeting.
Keywords: Negotiations, business, intercultural communication, leadership

Въведение в темата
Определянето на националните характеристики е рискова задача. Сравнението на
национални култури обикновено започва с разликите в социалното им поведение. Но
глобализираното общество се разраства. То изисква от членовете си да работят в тясно
взаимодействие. Успешната комуникация и партньорство с различните култури вече е
критично за успеха на международния предприемач. „От къде сте? Къде сте учили? Кое
е вашето любимо място за посещение?“ Въпроси, които чуваме при небрежни
разговори по време на бизнес вечери. Неусетно се оказва, че срещата е започнала преди
самата нея. Тези разговори около масата за вечеря създават повече отношения,
отколкото конферентната маса.
За изграждане на доверие с хората в нова общност или култура, е необходимо да
се изгради разбирателство и съгласие, познато в бизнес средите като рапорт. Той се
основава на сходството, съгласието и човешката връзка. Начин за изграждане на връзка
с хората в нова среда е намирането на обща позиция и ниво на идентичност с колегата
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си. Спортът често е лесно средство за установяване на обща позиция, а политиката е
препоръчително да се избягва като тема. Макар че, ако сте информирани за последните
събития, винаги можете да попитате хората за тяхното мнение, без да ги обиждате.
Изграждането на рапорт е изкуство. В нова среда, тя може да определи нивото на успех
и лекота на правене на бизнес.
В глобалните преговори фокусът пада върху националната култура, защото една
национална граница е не само географска, но и идеологическа. Поведението и
разбиранията на хората в националните държави е повлияно от идеологията, която е
залегнала в основата на националната икономика, социална система, закони. Джийн
Брет споделя тезата, че когато преговарящите са от една и съща култура, идеологията е
контекстът, по който се сключват сделки и споровете се решават. Но когато са от
различни култури, всеки презумира икономическите, юридически и социални
реалности през призмата на собствените си културни особености (Brett 2014). Да се
водят международни преговори изисква сериозно планиране и подготовка. Самото
планиране и организация, разбира се, не са факторите, които сами по себе си да са
отговорни за успеха или провала на преговорите. Те са много важен елемент от
веригата, но не единствените. Като пример някоя страна може да отхърли даден
протокол, а друга да се забави прекалено дълго с ратифицирането му в националния
парламент. И двата примера подлагат на сериозно изпитания евентуалните
споразумения, особено вземайки предвид факт колко много участници като страни има
в процеса. Липсата на политическа воля е доминантен фактор дори над перфектната
организация. Организацията на такова събитие е важна част, тъй като може да го насочи
към определен изход.
Преговарящите, поставени в условия на глобални преговори, се различават
качествено от другите видове преговарящи. Това е така, защото са поставени в един
процес, по своята същност много сложен. Обусловен от голям брой участници, техните
икономики, социално – политически и лингвистични различия, историческата им
обремененост. Сложността идва от това, че този вид общуване влиза в противоречие
между неравенството на партньорите и международните норми за сувереннно
равенство. Тези характеристики на сложността и неравенството изправят пред
предизвикателства международните преговори.
Култури
Култура е уникалният характер на група (Brett 2014). Индивидите имат личностни
характеристики, а групите – културни. Културните характеристики личат от моделите
на поведение на хората, от техните вярвания и норми. Те, от своя страна дават
отражение в строежа на институциите на обществата, на законодателството,
състоянието на икономиките, политиката на групите. Културите „действат“ на
национално или корпоративно ниво и засягат икономическия напредък на дадено
общество (Lewis 2005).
Културата се отнася към основен набор от нагласи и практики, които са общи за
членовете на колективен обект като нация или компания (Lewis 2005). Ритуали, кодове
на общуване и поведение, ценности и др съставят видимите и невидимите аспекти на
културите.
Националната култура носи в себе си културна памет. Тя е не просто даденост, а
носи в себе си историчски заемки и влияние, което се асимилира в годините.
Глобализацията е фактор, който ускорява асимилацията. Националната култура се
определя като набор от ценности, вярвания и поведенчески норми и модели на групата.
Затова транслирането на един тип поведение в друга среда (например при оперирането
на корпорациите в чужди държави) не би дало същите очаквани резултати.
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Междукултурни различия
Във вербалното общуване като подсилващ момент е общуването на един и същи
език. Езиковата бариера може да се преодолее по-лесно, когато (е възможно) едната
страна да положи усилия да научи езика на другата. Това ще придаде приятелски начала
на разговора и е особено ценно за по-сериозни бизнес начинания като намерения за
дългосрочен общ проект.
Невербалното общуване е особено ценно с оглед разбирането на реалното
послание на другата страна, значението, което стои зад думите или допълващо думите.
Несловесното може да причини множество недоразумения, различавайки се
съществено при различните култури. Количеството поглед, ръкостискането,
докосването, са продиктувани от кулктурните различия. Пространствената модалност
(проксемика) е вид невербално общуване. Декодирането на неизречените на глас думи
се оказва сложно за някои, тъй като обикновено разшифроването на информацията
прмеинава през филтъра на местните норми, обичаи и разбирания на дешифриращия.
За избягване на грешно разчитане на интеркултурните знаци, важно е да се
наблюдава не само единичен жест, който може да носи съвсем друго значение от
разбраното.
Обикновено географските региони и отделните нации бележат културните
граници. Нациите най-често се различават културно едни от други, защото са
натоварени със специфични културни елементи на своята икономика, околна среда,
законодателни норми и др. Тези елементи на дадена култура са фактори, които следва
да се вземат предвид при подготовката на взаимодействие с друга група – културен
контакт или международни бизнес преговори и последващи отношения. В ситуация на
такива преговори, културното поведение на партньорите трябва да бъде разчетено като
такова и да не се бърка с несловесни знаци, които могат да означават съвсем друго.
Предварителното запознаване с обичаите на партньорите и мисълта, че всеки жест и
поведение трябва да се разчитат съобразно дискурса, в който са поставени, е просто
правило за успешно начало на партньорството.
Културните различия могат да дефинират и преговорния процес. Характерно за
северноамериканската култура е по-кратката продължителност на преговорите (Acuff
2008), сравнено с други, които може да интвестират повече време в опознаване и
изграждане на отношения. Северноамериканците предпочитат да отделят повече време
по съществото на преговорите, в дебатиране, заемане на позиции.
Разбирането на рзличните модели на общуване е важно за определяне вида на
поведението на партньора – кое е изиграване на тактика, и кое е непреднамерена
експресия на културните характерни различия като част от поведението на определена
култура. Разкрита тактика вече не е тактика (Cohen 1994). Изграждането на добри
отношения е от особена важност в договарянето. Това е желан подход дори към
култури, които поначало са сдържани (Швейцария, Германия, Великобритания). Найефективния начин за изграждане на взаимоотношения с такива култури, е спазването
на социално-консултативното пространство и добронамерената приятелска атмосфера
„да не се превръща в прекалено лична“ (Acuff 2008). Доверието е в основата на
изграждането на добри взаимоотношения и (международните) преговори не правят
изключение. Успешният преговарящ трябва да установи доверие с другата страна, за да
се нарече такъв, а стереотипите и несигурността между партньорите правят това нелека
задача.
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Културни стереотипи
Няма конкретно обяснение защо определен културен стереотип се среща точно в
определна част на света. Учените приемат, че различните политически решения,
икономически системи (като контролиран и свободен пазар), както и социалните
решения, водят след себе си демографски и географски последици (Brett 2014). Дори
начинът на вземане на решения варира според културите. Решенията в
Западноевропейските общества са планирани и организирани. В Германия например не
може да се вземе решение, без внимателен анализ на фактите. В Южна Америка
решения се вземат по-импулсивно. Спонтанните решения са характерни и за Източна
Европа (Acuff 2008), но в Япония се въвличат всички нива на организацията при
крайното решение, затова в някои случаи това може да забави процеса.
За партньорите от друга култура би било приятно да забележат, че другата
страна опитва да синхронизира поведението си с техните порядки. И докато прави и
опитва това, човек трябва да остане автентичен и да не преиграва. Но въпрки всичко
усилията биха били възнаградени с висока оценка от домакините, независимо дали ще
се допуснат някои дребни грешки в интерпретацията на обичаите. Този жест на
добронамереност към домакините не бива да влиза в конфликт със собствените
виждания и човек да не прекрачва граници, които не е готов да премине. Като пример
е опитване на традиционна храна, която поначало не понася на госта. По-разумно е да
се извини, отколкото да понесе негативи от всякакъв вид след това. Често срещани в
литературата препоръки при общуване с чужди култури, са държането на ръцете на
масата и въздържане от коментар относно начина на живот в съответната страна. Ако
ръцете се държат под масата - на скута - много е вероятно другата страна да помисли,
че на патньорите й липсват основни маниери. Коментарите за начина на живот в
страната са неуместни, защото всеки обичай или норма се обуславя от редица фактори,
запечатани в миналото на обществото и повлияни от географските и демографските
особености на територията. Това, което не е понятно за нас, може да е напълно
естествено за тях.
Комуникация и изграждане на доверие
Общуването с колеги в работа среда може да бъде сложно. Някои характери са
по-резки, други по „фини“. Някои се фокусират върху изречените думи, други търсят
скрити послания. Всички ние имаме собствен стил на общуване, но всичко става посложно, когато добавим културна особеност към микса. Работата с международни
екипи е тенденция в съвремения бизнес (Blum 2014). Поради това се очаква често
общуване с представители на различни култури. Има особени личностни стилове в
комуникацията. Вярно е също, че определени култури подчертават и издигат определни
стилове на общуване. Въпреки това поставянето на стереотип следва да се избягва. Повероятно е някой от съответната култура да прояви особена тенденция. Ако пропуснем
тази динамика, възможно е някой от събеседниците да се засегне или да се пропусне
нещо решаващо, което те опитват да предадат. Можете да разберете подробности за
различните страни, като прочетете книга или потърсите някои статии за бизнес
комуникация в тази страна. Например в САЩ и Канада всъщност не е нужно да имате
лични отношения с хората, с които правите бизнес. Всъщност някои хора дори се
опитват да избягват да стават твърде лични. Стига да се държите честно и етично,
можете да затворите сделката (Croft 2007). Но в много други области, като Азия, има
много повече акцент върху изграждането на лични отношения. Бизнесът и личният
живот не са толкова отделни. Бизнес сделката е кулминацията на изграждането на тази
лична връзка. Ако имате колега с този мироглед, може да ви се отнеме време да ги
опознаете.
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Друга област, която следва да се отчете, е нивото на формалност в културата.
Например в САЩ или Австралия бизнес средата е доста неформална. Това важи и за
облеклото, където ежедневното облекло се превръща в предпочитано и повечето
служители не трябва да носят пълни костюми, за да работят всеки ден. Но това е и
цялостният подход. Вероятно всички в компанията ще се обръщат на малко име един
към друг, може би дори с изпълнителния директор. Ако се държите твърде формално
или различно, хората биха си помислили, че е странно (Blum 2014). Но в някои култури,
като Китай, има много повече уважение към висшестоящите и е важно да се ползват
титлите към имената им при обръщение. Пристъпването по неофициален начин може
да ви накара да изглеждате нахални или самонадеяни. Всички ние идваме с различни
културни очаквания, зададени не само от нашата страна, но и от нашето семейство и
нашите естествени личности. Всички сме различни. Но осъзнаването на културните
тенденции, които хората вероятно притежават, може да ви помогне да общувате с поголяма увереност и да увеличи шансовете, че желаното от вас съобщение ще бъде чуто.
Каквато и да е причината за взаимодействието с хора от други култури,
подобряването на комуникативните умения и познанието за чуждите култури служи
добре. Помага за по-бърза адаптация и свързване с повече хора. Адаптирането на
комуникативния стил към културната среда не ознава преструване. Поведението следва
да се разбира като корекция на набора от умения, чрез които да изградим връзка с
някого в нова обстановка. Това е гъвкавост, която може да се практикува за обучение.
Себеконтрол
Самоконтролът е част от емоционалната интелигентност. В преговорния процес
обикновено се има предвид себевладеенето без поддаване на емоции – емоционален
себеконтрол. Самоконтролът включва и тези, които изпускат нервите си, правят
непремислени изказвания, повлияни от емоционалното състояние по време на
преговори. Включва обаче и хора, които са търпеливи и с това направялват ситуацията
и останалите играчи. Напълно естествено е да възникват ситуации, които да поставят
самоконтролът ни на изпитание. Важно е обаче да се изработят стратегии за управление
на емоционалните състояния, особено във формална преговорна среда. Емоционалният
жест информира за емоционалното състояние на оратора (Руменчев 2006). Като клон
на невербалната комуникация (НВК), кинесиката разглежда жестовете. Не само тях, но
и изражение, поглед, поза. Т.е. този вид НВК издава подтекст: погледът може да бъде
нагъл, уверен, застрашителен; жестът – заплашителен, груб и тн. (Руменчев 2006).
Навярно този жест не би имал такъв смисъл извън контекста на ситуацията. Характерно
за тези жетове е, че трудно подлежат на контрол, поради което синхронът (или липсата
на синхрон) между твърдения и намерения може да се улови.
Изследванията върху самоконтрола показват, че в стресови ситуации, съзнателно
мислещият мозък се изключва, а тялото преминава в режим на „оцеляване“. Достъпът
до изпълнителния център към момента не е възможен, поради което предварително
изработените стратегии могат да помогнат за успокояване на емоциите и възвръщане
контрола, респективно върху ситуацията. Уместно е да се анализират проявленията в
стресова ситуация, които може да варират при отделните индивиди: стегнат стомах,
треперещи ръце или бясно туптящо сърце. Целта е бързо разпознаване накъде се движи
ситуацията, за да може своевременно да се успокои. Примерна възможност е оттегляне
за кратко от конферентната зала, дълбоко и спокойно дишане за няколко минути.
Разговор с доверен човек или кратко движение също тушира стреса бързо като
вентилира мислите в друга посока. Най-важното правило в деловите отношения е, да
не се предприемат никакви действия, когато човек се намира в такова състояние.
Извършване на необмислено действие може сериозно да повлияе на крайния резултат,
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особено извършено под съвета на емоциите. Нещо повече, в състояние на афект,
действията не могат да оценят последствията, които биха донесли на организационната
култура на компанията, политиките и процедурите й. Кинесичната НВК е
информативен компонент, който служи на партньора в общуването да изгради оценка
за казаното.
Емоциите са част от това да бъдем хора. Те са лепилото, което свързва хората и
дава смисъл на живота. Независимо дали ги осъзнаваме или не, емоциите са с
постоянно присъствие в живота ни, влияещи на всичко, което правим. Те ни карат да
чувстваме, мислим и действаме по различен начин в различни ситуации. Но емоциите
могат да бъдат сложни. Това може да ги направи трудно разбираеми (Hasson 2014).
Телесните промени следват директно възприятието на вълнуващия факт и чувство
ни за тези промени, както се случват, е емоцията (HBS 2003). Емоцията или афектът
могат да се разглеждат като чувствана склонност към обект, който се счита за
подходящ, или далеч от обект, считан за неподходящ, подсилен от специфични телесни
промени (Goldwich 2010). Емоциите се разглеждат като еволюирали чрез тяхната
адаптивна стойност в справянето с основните житейски задачи. Всяка емоция има
уникални характеристики: сигнали, физиология и предшестващи събития. Всяка
емоция има и общи черти с други емоции: бързо начало, кратка продължителност,
нежелано явление, автоматична оценка и съгласуваност между отговорите (Peeling
2012). В литературата се срещат много дефиниции на емоциите. Посочните са някои от
по-разпространените.
Емоциите имат своето място, когато се използват по внимателен и контролиран
начин, когато са разгледани рисковете или целта им е да привлекат желана реакция.
Емоционална интелигентност
Ако има една критична компетентност за ефективните преговори, то това е
емоционалната интелигентност. Тя е в основата на баланса на общуването между
преговарящите (McKee, Boyatzis, Goleman 2015).
В книгата си "Емоционална интелигентност" от 1995 г. Даниел Големан описва
емоционалната интелигентност като такава в две части: Първо, като разберете себе си,
вашите намерения, вашите отговори и собственото си поведение; Второ, чрез разбиране
на другите и техните чувства (McIver, Trump 2009).
Това е от решаващо значение в преговорите, защото говорителят е отговорен за
чувствата на тези, с които преговаря. Големан продължава да описва петте "области"
на емоционалната интелигентност:
1. Себепознание - познаване на своите емоции, силни и слаби страни, мотиватори
и ценности.
2. Управление на собствените емоции – контролиране или пренасочване на
собствените настроения
3. Мотивация – себемотивиране, постигане на достижения заради ползата от тях
4. Емпатия -разпознаване и разбиране на емоциите на другите хора
5. Управление на взаимоотношенията и емоциите на другите - изграждане на
разбирателство с другите, за да ги накараме да се движат в желаната посока (McKee,
Boyatzis, Goleman 2015).
Емоционалната интелигентност е способността да се разбират и управляват
емоциите. Въпреки че интелигентността - способността да се разсъждава,
рационализира, анализира и т.н. - е важна в живота, емоционалната интелигентност е
ключът към ясното и творческо мислене, към способността стресът и
предизвикателствата да се управляват уверено (Hasson 2014).

636

Разбирането и управлението на емоциите на другите е от съществено значение за
социалното благополучие и взаимоотношенията с другите хора. Способността за
възприемане и реагиране на емоциите на другите по подходящ начин, може да спомогне
за по-качествената работа с останалите. Разбирането и управлението на собствените
емоции е от значение за личното благополучие, психическо и физическо здраве. Това
познание дава преднина като едновременно разбираме околните, но и сме способни поясно да заявяваме желанията и чувствата си, което ни прави по-ефективни с
комуникацията. А ефективната комуникация и отстояване на желанията намаляват
нивата на ежедневния стрес.
Изводи
Все повече компании, малки и големи, от различни страни, вземат участие в
глобалната търговия чрез разширяване обсега на глобализацията. Въпреки това,
правенето на бизнес и водене на преговори отвъд националните граници, продължава
да е комплексен процес. Международни известитори прибягват към посредничеството
на юристи за справяне с националните законодателни подробности, но не винаги е
лесно поведението в непозната етническа среда, който термин като значение варира в
различните страни. Това, което за корпорациите работи по един начин в своята
държава, може да бъде разчетено по различен начин в друга държава, с различна
култура, друг стандарт и възприятие относно етничните норми (Tracy 2013). Неизбежни
за международния делови човек са трудностите в работата с компания от чужда страна.
Въпреки набора от приети норми и концепции, в които членовете на дадено
общество вярват от раждането си, мнозина споделят мнението, че дълбоко в себе си
всички хора сме еднакви с общовалидни човешки характеристики. Разликата идва от
заучените модели на поведение и вярвания, които по-голямата част от хората не са
склонни да изоставят. А останалите ги намират за странни и ескцентрични, просто
защото не са като техните. Успехът е общуването и преговарянето с членове на други
култури почива на поведение, свободно от предразсъдъци и взаимно уважение и
разбиране. Темата опира до перцепцията на реалността, гледната точка.
Общите цели, като например печалба от сделката, са сили, минимизиращи
културните различия дотолкова, че страните да успяват да договорят параметрите на
договореностите. Подход, базиран на доверието, употребата на по-прост език в
международните и интеркултурни преговори, доброто планиране и предварително
проучване, заедно с win-win подход са фактори, сближаващи страните на преговорната
маса въпреки разделящите ги различия. Международно признат инструмент, разбиран
от всяка култура по света е усмивката. Тя може да помогне за разкриване съдържанието
на преговорите, а истинската такава се усеща. Тя може да каже много неща и да изгради
доверие с посланието си. Откритите жестове, подбраното облекло според случая и
демонстрирането на интерес към събеседника, са другите фактори, спомагащи за
сближаване на позициите.
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СОЦИАЛНИ ДИСТАНЦИИ КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА В ОРГАНИЗАЦИОННАТА
СТРУКТУРА
Николай Георгиев Димитров, доц. д-р,
СУ „Св. Климент Охридски“
SOCIAL DISTANCES TOWARDS ETHNIC MINORITIES MEMBERS
IN THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE
Nikolay Georgiev Dimitrov PhD, Assoc. Prof.,
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Резюме: Социалната дистанция характеризира положението, от тук – и статуса на групите и
индивидите в социалното пространство. Един от ключовите критерии при дефинирането на
социалното отстояние между индивидите е етносът. Представеното изследване разкрива нагласите
на респондентите, свързани с готовността им за съвместна трудова дейност или работа в
организационна среда с представители на различни етноси, възприемани като традиционни за
България. Най-голямо предпочитание респондентите, преимуществено българи, отдават на
представители на собствения си етнос на всички нива в корпоративната йерархия, с известни
резерви е приемливо за тях да работят (и като подчинени, и като колеги, и като ръководители) и с
турци, арменци и евреи. Макар ромите да остават отчетливо назад, значим брой респонденти са
склонни да работят заедно и с представителите на този етнос.
Ключови думи: социална дистанция, етнически малцинства, организационна структура
Abstract: ‘Social distance’ defines the position, thus the status groups and individuals take in the
social space. Ethnicity is one of the fundamental criteria in defining the social space between the individuals.
The study herewith presented discovers the attitudes of the respondents connected to their willingness to
cooperate or work in an organizational environment along with people of different ethnic backgrounds that
are considered ‘traditional’ in Bulgaria. Expectedly Bulgarians are the most preferred group by the
respondents, who are also Bulgarians, to work with at all levels, followed by Turks, Armenians and Jews,
the all three minorities being more or less acceptable to work with (both as subordinates or colleagues and
even managers). Although Roma people stay ‘far behind’, a significant number of respondents are open to
working along with this minority members as well.
Keywords: social distance, ethnic minorities, organizational structure

Социалната дистанция характеризира положението на групите и индивидите в
социалното пространство – тяхната близост или отдалеченост, степента на взаимната им
обвързаност. Основен инструмент за измерване на субективното възприятие на
социалната дистанция е установъчната скала на Емъри Богардус, използвана още през
20-те години на ХХ в. По същността си е набор, предлагани на респондентите твърдения,
съдържащи различни допускания за видове социални контакти с представители на
другите социални групи.
Един от ключовите критерии е етносът, който силно повлиява социалния статус,
като предопределя доходите или достъпа до определен обществен ресурс. Други много
важни критерии са националността са например професията, сексуалността, активно
поддържани от стереотипите. Някои автори отделят като фактор на социалната
дистанция и социалното положение, което става и фактор за реализацията на социалната
йерархия.
Социалният характер на дистанцията се реализира в идеята, че тя е обусловена от
нормите, от наличието на представи за правилно и правово поведение, спрямо хора с
определен статус или от определена група. Не по-малко важно е и това, че социалната

639

дистанция проявява психичната близост между индивидите и механизмите на симпатия
и антипатия, от тук – и степента, в която взаимодействието се осъществява с присъща му
степен (по-малка или по-голяма) на спонтанност, лекота, непосредственост. В крайна
сметка, дори характерът на комуникацията между индивидите зависи от това, доколко и
как възприемат социалната дистанция помежду си. Отделно от това – както е според
теорията за социалните представи на Московичи (Moscovici, 1981), същите са с
трикомпонентна структура, включваща информация (сборът от знания за обекта на
представата), нагласа (емоционалното отношение към обекта на представата и
готовността на субекта на представата да изкаже едно или друго съждение) и поле на
представата (йерархична организация на елементите на представата).
В крайна сметка социалната дистанция преимуществено отразява степента на
близост или отдалеченост, преди всичко на субекти на естествено общуване. Но това не
винаги е така. Особено когато става въпрос за етнически малцинства в една и съща
държава. Любопитни са данните от предишно изследване, включило и представители на
нетрадиционни малцинства в България, проведено преди няколко години (Димитров,
Маринкова, 2018), в което бяха включени за измерване и социални дистанции към
албанци и араби, което показа, че и двата етноса са „по-близки“ до българите, въпреки
ограничените или практически липсващи при някои респонденти контакти, докато
дистанцията с представители на ромското малцинство и тогава, и сега (както ще стане
ясно по-долу) се запазва традиционно голяма. Въпреки по-интензивните и – със
сигурност – по-чести контакти и възможности за общуване между българи и роми. Което
вече измества тезата от възможността дистанцията да зависи от интензитета на
общуването – към други аспекти, свързани с приемането-неприемането, харесванетонехаресването, одобряването-неодобряването и т.н., което пък – от гледна точка на
стереотипа и предразсъдъка – неотменно е белег и на качествена преценка на общуването
между етносите.
За тук представяното изследване е съставен инструмент, целящ да разкрие
нагласите на респондентите, свързани с готовността им за съвместна дейност с
представители на различни етноси, възприемани като традиционни за България.
Целенасочено е направена идейна промяна на класическата Богардусова скала, без тя
обаче да е смислово отклонение от „философията“ на оригиналната, като фактически
въпросникът прецизира отстоянията в социалните взаимоотношения между
мнозинството и отделните предложени групи и ги фокусира в трудовата среда. Така
респондентите следва да отнесат представител на мнозинството (българин) и
представители на традиционните малцинства в страната (турчин, арменец, евреин, ром).
Предложените скали са следните:
- Бихте ли приели собственикът на предприятието, в което работите, да е…;
- Бихте ли приели изпълнителният директор на предприятието, в което работите,
да е…;
- Бихте ли приели Вашият пряк началник да е…;
- Бихте ли приели колега на Вашето ниво да е…;
- Бихте ли приели Ваш подчинен да е…;
- Бихте ли приели общ работник/хигиенист в предприятието, в което работите, да
е…
За да се предотврати възможно внушение, че ромите биват целенасочено
ранжирани последни, за да се неглижира пълноценното им участие в българското
общество, на респондентите съзнателно е предложено да работят при маркирането на
отговорите си по въпросите със следния ред: „българин-турчин-ром-арменец-евреин“.
Освен това, на участниците – 217 лица между 16 и 63-годишна възраст – в края на
анкетата е дадена възможност, чрез свободен отговор, да посочат най-характерната черта
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на членовете на съответната група. Сред респондентите номинално най-много са 20годишните (37 души или 17,1% от анкетираните), следвани от 21-годишните (18
участника или 8,3%), като цяло, групата на младите хора до 25 години съставлява 42,9
на сто от участниците, а между 16 и 30 години са повече от половината (53,5%).
Преобладаващата част от респондентите са с висше образование или в момента се
обучават за придобиването му (70%), следвани от „среднистите“ (29%), двама
респонденти са посочили, че са с основно образование. По отношение местоживеенето:
185 души (85,3%) са посочили София, следвани от живеещите в чужбина (6,5%) и в
малък град (4,6%). Живеещите в Пловдив, Варна или друг голям град са общо 7 души
(3,2%), а само един респондент е отчел, че живее на село. В същото време е видим
дисбалансът между тези данни и данните за месторождението. Изключая 15 респондента
(6,9%), които не са пожелали да дадат информация, родените в София са само 70 (32,3%),
родени в Пловдив и Варна респонденти няма, но в някой от другите големи градове са
родени 63 души (29%), малко повече – 66 човека (30,4 на сто) са родените в малък град,
трима души (1,4%) са родени на село.
Преобладаващо участие имат самоопределилите се като българи (97,7%), или 212
души, останалите петима респонденти са както следва: турци – трима (1,4%) и арменци
– двама (0,9%). Роми и евреи не са взели участие. Заради ограничения брой
представители на малцинствени групи, корелации между етноса и отговорите по
конкретните айтеми не са проследявани. Що се касае до биологичния пол: жените са 157
(72,4%), а мъжете – 60 (27,6%).
Извадката не е представителна, както заради ограничения брой респонденти, така
и заради провеждането й онлайн, което допълнително я ограничава само до „отзовали
се“. Затова и по-специфични статистически анализи и извеждане на някои корелации би
било неправомерно. Въпреки това някои данни са показателни и дават възможност да се
издигнат целесъобразни хипотези.
И така: в работна среда българинът се проявява като относително толерантен.
Освен, че най-голямо предпочитание отдава на представители на собствения си етнос на
всички нива в корпоративната йерархия, с известни резерви той би приел да работи
(изобщо – и като подчинен, и като колега, и като ръководител) и с турци, арменци и
евреи. Макар ромите да остават отчетливо назад, значим брой респонденти са склонни
да работят заедно и с представителите на този етнос.
Повече от разбираемо, предвид и присъствието почти изцяло на респонденти,
декларирали се като българи, в извадката, но изследването дава данни, сочещи, че найголеми предпочитания (най-близка е дистанцията) анкетираните дават на българския
етнос. Останалите – трябва да отбележим, традиционни за българския социум етнически
групи, каквито са турците, арменците и евреите – получават относително еднакви
стойности, като, все пак, турците са малко по-предпочитани, а от тази група най-малко
предпочитани са евреите. Рязко зад тях остават ромите (Фиг. 1).

Фигура 1. Разпределение на отговорите по айтемите, касаещи етническия
произход на колегите (началници и подчинени)
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Интересно е да се види, обаче, какво е разпределението в йерархията. Както
отбелязва и Найденова (2017), „Позициите на върха са решаващи, осигурявайки насоки
и ръководство, които достигат до всяко ниво на организацията“. В същото време не
трябва да се забравя и обаче, че „дъното на организационната графика се състои от найниските позиции в йерархията на компанията, но цялата организация се уповава и
разчита на тяхното трудово представяне“ (пак там). Оказва се, че всички анкетирани са
съгласни собственикът на предприятието, в което работят, да е българин. Около 76 на
сто са дали положителен отговор на възможността да е турчин, между 68 и 71 на сто – да
е арменец или евреин и едва 47% – да е от ромски произход. Така, оказва се, спрямо
ромите респондентите изразяват най-голяма социална резервираност в организационен
контекст, що се отнася до възможността структурата, в която се трудят, да е собственост
на представител на ромското малцинство (с други думи: „да работят за ром“).
Що се касае до възможността изпълнителният директор на фирмата/предприятието
да е представител на една от предложените групи, то – макар и с несъществен спад –
ситуацията се запазва като разпределение отново, и йерархичната подредба е: българин,
турчин, арменец, евреин, ром. Сходна е и ситуацията с възможността прекият началник
да е от някоя от предложените групи, като ранжировката (стойностите) – с незначителни
колебания – се запазват.
Малко по-любопитно е разпределението при айтема „Бихте ли приели колега на
Вашето ниво да е…“, където се вижда сравнително по-значим „скок“ в стойностите,
приписвани на възможността да е от ромски произход (Фиг. 2). Възможни са обяснения
в две посоки: от една страна – непрестижност на работа в организация, оглавявана или
менажирана от представител на ромското малцинство, от друга страна – традиционния
стереотип в българското общество за ромите, като недостатъчно образовани, което
рефлектира в допускането, свързано с малката вероятност да имат достатъчната
образователна и професионална квалификация да реализират мениджърски потенциал в
реална организационна среда. Още повече – както вече беше цитирано мнението на
Найденова (2017), „позициите на върха са решаващи, осигурявайки насоки и
ръководство“.

Фигура 2. Разпределение на отговорите по айтемите, касаещи етническия
произход на колегите на същото организационно ниво, както респондента
Представителите на ромския етнос стопяват допълнително дистанцията при
другите два айтема – ако са подчинени или ако са на най-ниските длъжности в
структурата (неквалифицирани, напр. общи работници), съответно лява и дясна графика
на Фиг. 3. Друг интересен факт е, че най-ниски стойности изобщо представителите на
българския етнос получават при възможността да заемат най-нискоквалифицираните
професии – това, явно, е най-неприемливата възможност за респондентите. За сметка на
това – в този случай представителите на ромската общност получават най-високи

642

стойности. Това също – както и по-горе – може да се смята за резултат от установения
стереотип спрямо ромите, като нискообразовани, некомпетентни и наемани да
извършват нискоквалифициран труд. От друга страна – може да се мисли и в посока да
е проява и на своеобразна „етническа гордост“ (дори „етническо превъзходство“),
изразявано от респондентите към собствения си, български етнос.

Фигура 3. Разпределение на отговорите по айтемите, касаещи идентичността
на подчинените (лява) и неквалифицираните работници (дясна графика)
Като цяло данните показват, макар и неголямо, известно предпочитание към
арменците, в сравнение с евреите. Но най-предпочитани, макар и също с неголеми
дистанции, след българите, за съвместно присъствие в организационната структура, и то
– при всички нива – са турците. Позитивното отношение към тях е най-вероятно заради
приписването им на позитивни черти, които българите традиционно смятат, че на тях им
липсват. Най-честите позитивни дескриптори, споделени от респондентите в настоящото
изследване, са: работливи, гостоприемни и задружни. Изследване на други автори
(Валенсиа, Гимели, Ганева, 2008) установява също, че групата на турците, като цяло, е
оценена по-позитивно (в цитирания материал – в сравнение с групата на ромите).
От настоящия събран изследователски материал става ясно, че при ромите
негативните и крайно-негативните стереотипи са преобладаващи. С най-висока честота
са дескрипторите: „крадливи“ (32 пъти), „мързеливи“ (23 пъти), „необразовани“ и
„неграмотни (по 16 пъти), „нагли“ (8 пъти). Най-често срещаният позитивен стереотип е
изразен чрез дескриптора „весели“ – 8 пъти. Останалите са единични, като:
„темпераментни“, „топлосърдечни“, „общителни“, „креативни“, „искрени“, „забавни“.
Спрямо арменците има най-малко негативни нагласи, но то е за сметка на
индиферентността, която – явно – произтича от непознаване изобщо или от недобро
познаване, липса или редки контакти (както и самите респонденти масово отчитат). За
сметка на евреите, при които индиферентността и позитивните нагласи отстъпват на
негативни и крайно негативни стереотипи, основно в посока „алчни“ и „скъперници“,
„пресметливи“, „лукави“. Последното може да обясни и предпочитанието на арменците
пред евреите при всички организационни нива.
Етническите стереотипи оказват пагубно влияние както върху жертвите, така и
върху носителите си. Преди всичко ограничават общуването между представителите на
различните групи, а по този начин – и пречат на възможността стереотипите и
предразсъдъците да бъдат развенчани. При висока степен на предубеденост етносът на
малцинството, например, става и решаващ психичен фактор и за самото малцинство –
вниманието се насочва преди всичко към етническата принадлежност на човека, а всички
останали качества се изместват на втори план – индивидуалните качества на личността
се засенчват от обобщения и едностранчив стереотип.
Същият механизъм се проявява и от гледна точка на други дискриминиращи
индивидуални характеристики, каквато е сексуалността, което показват други
изследвания. Може да се предположи, че сходен механизъм би имало и по отношение
други диференциращи категории, но по-слабо и само при определени ситуации, каквито
категории би могло да бъдат политически убеждения, образование, местожителство,
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религия, дори възраст. Това, обаче, би могло да бъде обект на последваща емпирична
проверка.
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СТЕРЕОТИПНИ ВЪЗПРИЯТИЯ И СОЦИАЛНИ ДИСТАНЦИИ КЪМ
СЕКСУАЛНИ МАЛЦИНСТВА В ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОНТЕКСТ
Николай Георгиев Димитров, доц. д-р,
СУ „Св. Климент Охридски“
STEREOTYPICAL PERCEPTIONS AND SOCIAL DISTANCES
TOWARDS SEXUAL MINORITIES IN ORGANIZATIONAL CONTEXT
Nikolay Georgiev Dimitrov PhD, Assoc. Prof.,
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Резюме: Социалната дистанция характеризира взаимната обвързаност и взаимната
зависимост между индивидите и групите в обществото. Работата представя изследване на
социалното отстояние между респондентите и представители на сексуални малцинства, като
фокусът е организационната среда. Резултатите демонстрират тенденцията в работна среда
българинът да се проявява като относително толерантен към различията. Макар и с известни
резерви, той би приел да работи с бисексуални и с хомосексуални хора. Доста по-голяма социална
дистанция, обаче, той спазва спрямо транссексуалните хора.
Ключови думи: социална дистанция, стереотипи, хомосексуалност, бисексуалност,
организационна среда
Abstract: Social distance characterizes inter-relation, thus inter-dependability amongst individuals
and groups in society. This article presents a study of social distance between respondents and sexual
minorities members with a focus over organizational environment. The results demonstrate a tendency
showing average Bulgarians to reveal themselves as tolerant to differences at work. Although with some
reserves, they would accept working with bisexual and homosexual people. Nevertheless, respondents
maintain far greater social distance towards transsexual people.
Keywords: social distance, stereotypes, homosexuality, bisexuality, organizational environment

Социалната дистанция характеризира положението на групите и индивидите в
социалното пространство – тяхната близост или отдалеченост, степента на взаимната им
обвързаност. Социалното отстояние описва разстоянието между различни групи в
обществото, по отношение на някакъв значим за групата (групите) социален маркер,
каквито са класовата, расовата или етническа принадлежност, пола, джендърната
идентификация или сексуалността, всички те – активно поддържани от стереотипите.
Използването на теоретичен конструкт, каквото е „социалното пространство“,
позволява анализ на много обществени феномени, част от които – дори проблемни,
каквито са консолидацията или междуличностното възприятие, междуиндивидуалната
интеракция, взаимното доверие. Именно дистанциите и статусите, в тяхното социално и,
още повече – социалнопсихологическо измерение, определят и социалното
пространство. Техните обективни характеристики са взаимно обвързани със
субективните показатели, измерими през индивидуалното мнение.
Безспорно е, че балансът на статусите и на дистанциите в обществото, и
възприемането на този баланс като приемлив за по-голямата част от индивидите,
осигурява устойчиво равновесие на социума и ефективен социален контрол. При
нарушаване на това равновесие възникват социални напрежения, които може да
подкопаят стабилността и съгласуваността между социалните агенти, солидарността
между тях, социалната стратификация и мобилност, социалните мрежи и
взаимодействието вътре в тях, връзките вътре и извън локалните общности, и изобщо –
структурирането на обществените отношения.
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Съвременна България се характеризира с рязка социална диференциация, свързана
с редица показатели – доходи, начин на живот, материални и социални ресурси, достъп
до социални услуги – чието наличие е фактор за възможна, а нерядко и проявяваща се
дестабилизация, напрежение, основано не само на обективни структурни различия, но и
на субективни представи. И въпреки това, диференциацията на социалното пространство
е важен аспект от същността му, важна за съществуването му. При това – социалните
дистанции са и основният показател на диференциацията, успешно изследвани с цел
изясняване на етническо, класово, статусно, джендърно и всякакви други
взаимоотношения и взаимодействия.
За целта на тук представяното изследване на социалното отстояние между
респондентите и представители на други групи в организационен контекст е съставен
инструмент, целящ да разкрие нагласите, свързани с готовността за съвместна трудова
дейност с представители на стереотипно възприеманите „сексуалности на различието“:
хомо-, би- и транссексуалността. Въпросите са следните:
- Бихте ли приели собственикът на предприятието, в което работите, да е…;
- Бихте ли приели изпълнителният директор на предприятието, в което работите,
да е…;
- Бихте ли приели Вашият пряк началник да е…;
- Бихте ли приели колега на Вашето ниво да е…;
- Бихте ли приели Ваш подчинен да е…;
- Бихте ли приели общ работник/хигиенист в предприятието, в което работите, да
е…
Участвали в онлайн-анкетата са 217 души на възраст между 16 и 63 години, които,
освен да отчетат допустимостта на работа с представители на сексуално малцинство,
съгласно горните айтеми, в края на въпросника са инструктирани, чрез свободен отговор,
да посочат най-характерната черта на членовете на съответната група. Сред
респондентите преобладават 20-годишните (37 души или 17,1% от анкетираните),
следвани от 21-годишните (18 участника или 8,3%), като цяло, групата на младите хора
до 25 години съставлява 42,9 на сто от участниците, а между 16 и 30 години са повече от
половината (53,5%). Преобладаващата част от респондентите са с висше образование или
в момента са студенти (70%), следвани от тези със средно образование (29%), двама
респонденти са посочили, че са с основно. Що се касае до местоживеенето, 185 души
(85,3%) са посочили, че живеят в столицата София, следвани от живеещите в чужбина
(6,5%) и в малък град (4,6%). Живеещите в Пловдив, Варна или друг голям град в
България са общо 7 души (3,2%), а само един респондент е отчел, че живее на село. В
същото време е видим дисбалансът между тези данни и данните за месторождението.
Макар 15 респондента (6,9%) да не са пожелали да дадат информация, от останалите
родените в София са само 70 (32,3%), родени в Пловдив и Варна респонденти няма, но в
някой от другите големи градове са родени 63 души (29%), малко повече – 66 човека
(30,4 на сто) са родените в малък град, трима души (1,4%) са родени на село.
По отношение сексуалността: 200 души (92,2%) са се заявили като
хетеросексуални, като хомосексуални са се заявили 8 души (3,7%), а като бисексуални –
9 респондента (4,1%). Общо отговорилите със сексуалност, различна от
хетеросексуалност, са само 17 човека (7,8%), затова и допълнителни статистически
анализи не са правени. Що касае биологичния пол: жените са 157 (72,4%), а мъжете – 60
(27,6%). В същото време две от жените са заявили, че техният психичен пол е мъжки.
Така, по отношение психичното себеусещане (в този смисъл – става въпрос за
джендърното себевъзприятие), 62 респондента са се определили като мъже (28,6), а 155
са се определили като жени (71,4%).
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Извадката не е представителна, както заради ограничения брой респонденти, така
и заради провеждането й онлайн. Така тя е допълнително ограничена само до
„отзовалите се“. Затова и по-специфични анализи и извеждане на някои корелации би
било спорно от статистическа гледна точка. Въпреки това данните са показателни и дават
възможност да отчетат тенденции и, евентуално – да се издигат целесъобразни хипотези
за последващи проучвания.
Тук обезателно следва да направя някои уточнения. Първо – трите концепта не
образуват смислова редица. Второ – по стечение на обстоятелствата масово възприетият
и споделян смисъл на понятието „транссексуалност“ не отговаря на първичния му
смисъл. И, в този случай, в този вид на подредба, то не образува (номинална) скала с
останалите две, а е механично добавено, но с чисто научна цел – за да се видят нагласите,
спрямо още една група хора, които не влизат в рамките на традиционната
хетеронормативност в България.
Проблемът е, че в ежедневно използвания български език думата
„транссексуалност“ се е превърнала в своеобразен хипероним – обобщаващо понятие,
включващо в себе си няколко хипонима (понятия, изразяващи частни същности). Което,
в този случай, дори от „общо-психологическа“47, още повече – от
социалнопсихологическа гледна точка, е погрешно. На английски, например, се използва
‘umbrella term’, букв. „чадърен термин“, с което именно се показва, че един термин влиза
в ролята на своеобразен „покрив“, под който битуват други, и чиито смисли – малко или
много – той, от една страна, съдържа, а от друга – те изразяват част от неговия, на
„чадърения термин“ смисъл. Така в българския „транссексуалността“ – първо – е
погрешна буквализирана чуждица от ‘transsexuality’ и няма нищо общо със
сексуалността, в смисъла, в който понятието „сексуалност“ се използва в науката и в
който влиза в употреба с думите „хетеросексуалност“, „бисексуалност“ и
„хомосексуалност“, второ – проявява се езиково несъответствие (да не кажа
„объркване“) между значението на английското съществително име ‘sex’, чието
българско съответствие е „пол“ (във физиологичния му смисъл), от което би следвало да
значи, че българският превод на ‘transsexualism’ и ‘transsexual’ трябва да е съответно
„трансполовост“ и „трансполов“. От тук – и заради дългогодишното объркване в
социалните науки, и още по-голямото неразбиране в извъннаучните среди на понятието
„джендър“ (чийто научен смисъл е „социален пол“ или „придобита при социализацията
полова роля“, а в последно време започва да се настанява в ежедневния език абсолютно
погрешно като синоним на хомосексуалност) и стереотипното възприятие на хората,
които излизат извън традиционния за българската култура хетеронорматив (което ще
бъде показано и по-долу) – нещата придобиват още по-голямо обобщение, дори
объркване. И така „транссексуалността“ придобива своеобразна принудителна
синонимия с понятия като „трансполовост“, „трансджендърност“, „трансвестизъм“ (или
„травестизъм“), „крос-дресинг“, „драг“ (или „драг куин“, от англ. ‘drag queen’, от ‘drag’
– „влача се“, за театрална рокля по сцената, и ‘queen’ – кралица) и всичко, което „не е
нормално“ в експресията на мъжествеността (най-вече) или женствеността (по-рядко),
строго придържащи се към мъжката или женската физиологична основа (пол).
Трябва да спомена и че в самия английски език понятието ‘transsexual’ (от
‘transsexualism’), макар и спорно, често влиза в ролята на „подчадърен термин“ по
отношение на другото понятие, което се използва като по-общо – ‘transgender’
(‘transgenderism’), като първоначално „транссексуализмът“ се е използвал по отношение
на хора, които имат „желание за смяна на физиологичния пол“. Смята се, че първият
автор, който използва термина „транссексуалност“, е американският ендокринолог от
Тук нямам предвид общата психология, а психологията изобщо, затова изписването е по този начин –
б.м.
47
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немски произход Хари Бенджамин (Benjamin, 1966), който смята, че “Истинските,
реалните транссексуални смятат, че принадлежат към другия пол, те искат да бъдат и да
функционират като членове на противоположния пол, не само да бъдат възприемани
като такива. За тях, техните полови органи, както основните (тестисите), така и
вторичните (пенис и други), са отвращаващи деформации, които следва да бъдат сменени
с хирургически нож“. Но от тази гледна точка – съвсем не всички трансполови,
трансджендърни или хора, които се обличат (повече или по-малко постоянно или
инцидентно, по повод) в дрехи на другия пол, изпитват т.нар. „полова дисфория“ и
възприемат биологичния си пол като отвращаващ, или искат той да бъде променен по
хирургичен път. Но с това приключвам уточненията по въпроса.
Най-общият извод, който може да се направи от данните от въпросника е, че в
работна среда българинът се проявява като относително толерантен. С известни резерви
би приел да работи и с би- и хомосексуални хора. Доста назад остават транссексуалните.
И ако дистанцията към хомо- и бисексуалните е относително постоянна по отношение
различните възможности за йерархични взаимоотношения, в случая с транссексуалните
хора нещата са в известна степен по-динамични: при тях се наблюдава „сближаване“ с
понижаването на йерархичната позиция на представителя на съответната група.
На всички нива в корпоративната йерархия, с известни резерви, респондентите биха
приели да работят (изобщо – и като подчинени, и като колеги, и като ръководители) и с
би- и с хомосексуални хора. Доста по-назад остава групата на транссексуалните хора

(Фиг. 1)
Фигура 1. Разпределение на отговорите по айтемите, касаещи сексуалната
идентичност на колегите (началници и подчинени)
Любопитно е да се видят данните, свързани с йерархията. Оказва се, че за между 68
и 71% от респондентите е приемливо собственикът на предприятието да е хомосексуален
или бисексуален, а 48 на сто са съгласни да е транссексуален. Що се касае до варианта
изпълнителният директор на фирмата/предприятието да е представител на една от
предложените групи, то има несъществен спад и може да се смята, че стойностите са
практически идентични, също с незначителни колебания е отношението и към хомо-, бии транссексуалните в хипотезата да са преки началници на респондента.
Следващата фигура (Фиг. 2) представя дистанцията между респондентите и
представители на предложените малцинства в ситуацията на равнопоставеност (когато
са колеги). От нея става ясно, че има съвсем слабо „приближаване“ между групата на
респондентите и всяка от другите три групи, иначе казано: съвсем слабо „подобряване“
в допустимостта за съвместна работа. Но въпреки тази условност, дистанцията си остава
значима, особено по отношение транссексуалните.
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Фигура 2. Разпределение на отговорите по айтемите, касаещи сексуалната
идентичност на преките колеги
Още малко, но отново незначително, се стопява дистанцията, когато става въпрос
за ситуациите „нехетеросексуален“ човек да е в подчинено отношение, спрямо
респондента или да работи нискоквалифициран труд в същата организационна структура
(Фиг. 3). На най-ниските нива става малко по-осезаем толерансът към транссексуалните.

Фигура 3. Разпределение на отговорите по айтемите, касаещи идентичността
на подчинените (лява) и неквалифицираните работници (дясна графика)
Без да се спирам подробно на тези данни, както стана ясно, на респондентите (217
лица между 16 и 63-годишна възраст) е дадена възможност, чрез свободен отговор, да
посочат най-характерната черта на членовете на съответната група. Въпреки
изразяваната дистанцираност, може да се каже, че – като цяло – респондентите изразяват
склонност да описват членовете на предложените им групи по-скоро неутрално или
позитивно, а използваните негативни дескриптори да са по-малко. Известна разлика от
тази тенденция има при транссексуалните (Фиг. 4).

Фигура 4. Обобщени данни за отношението към представителите на
предложените в изследването групи, изразено от респондентите, чрез използваните
от тях дескриптори
Отчитането на честоти, предвид ограничената извадка и – още повече – предвид
широкия спектър и богатото разнообразие от използвани дескриптори, би било
неоправдано, а клъстъризацията – затруднена. Но е любопитно да се спомене, че сред
позитивните стереотипи към бисексуалните хора са изразявани с описания, като
„широкоскроени“ и „готини“. По-скоро като неутрални се възприемат дескриптори като
„потайни“, „тъжни“ и „странни“. Що се отнася до изразено позитивно отношение от
респондентите към хомосексуалните, то те са „чувствителни“, „артистични“ и „големи
сладури“, а са преценени като неутрални описания като: „ексцентрични“ и „неразбрани“,
„обидчиви“. Позитивното възприятие към транссексуалните хора се изразява с описания
като: „добри“, „готини хора“, „интересни“. Неутралното – с дескриптори като:
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„ексцентрични и прекомерно показни“, „експериментатори и презадоволени хора“,
„много шумни“, „на неизвестен бряг“.
По отношение негативните стереотипи: бисексуалните са: „объркани“ (9 пъти),
„неориентирани“ (6), „болни“ (5), „странни“, „тъжни“, „извратени“; хомосексуалните са
най-често описвани като: „болни“ (вкл. „разнасят болести“), „объркани“ (вкл. „с
объркани гени“), „странни“, „нещастни“, „извратени“, „гнусни“, а за транссексуалните
най-честите дескриптори са „странни“, „болни“, „извратени“, „гнусни“.
Като се вземат под внимание точно тези описания на трите предложени групи, вече
става по-ясно защо транссексуалните са с такава голяма разлика от другите две
малцинства, които поддържат известен паритет. А този паритет, от своя страна, е много
вероятно да е заради тенденцията (вж. Димитров Н. (2017), Социалните анклави на
съвременността: Гей пространства. Социални и сексуални ареали на ЛГБТ общността) в
масовото съзнание бисексуалността и хомосексуалността да се възприемат като
тъждествени.
В крайна сметка, стереотипите, свързани със сексуалността, оказват пагубно
влияние както върху обектите, така и върху субектите. Преди всичко ограничават
общуването между представителите на различните групи, а по този начин – и пречат на
възможността самите стереотипи, а още повече – предразсъдъците да бъдат развенчани,
от там – и дискриминацията, като поведенческа изява на общия концепт на нагласата към
различния, чиито три компонента са те, да бъде преодоляна. Или поне – да се върви към
ограничаване на проявите й. Още по-важно е това, когато става въпрос за трудовата
среда. Най-малкото защото сексуалността не е и няма как да бъде професионално значим
аспект от идентичността, още по-малко – личностова характеристика, имаща отношение
или оказваща влияние на трудовото представяне.
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РАЗЛИЧИЯ В НАГЛАСИТЕ КЪМ ПАРИТЕ СРЕД БЪЛГАРИ
РЕСПОНДЕНТИ
Надежда Асенова Гьонкова, докторант, СУ „Св. Климент Охридски“
DIFFERENCES IN ATTITUDES TOWARDS MONEY AMONG
BULGARIAN RESPONDENTS
Nadezhda Asenova Gyonkova, PhD candidate, SU “St. Kliment Ohridski”
Резюме: Докладът представя проучени и установени различия в дименсиите на нагласите към
парите, които са диференцирани от демографските характеристики на изследваните лица. Нагласите
към парите на респондентите са измерени чрез Скала за нагласи към парите, СНП (Money attitude scale,
MAS) на К. Ямаучи и Д. Темплър (Yamauchi & Templer, 1982). СНП е адаптирана за българска
социокултурна среда и използвана за целите на дисертационното изследване на автора. Извадката на
изследването обхваща 282 жени и 100 мъже. Приложеният вариант на СНП се състои от 34 твърдения и
има обособени пет подскали: Власт – Престиж, Запазване – Време, Недоверие, Качество и Тревожност.
В проведеното изследване скалата постига добри психометрични характеристики (съгласуваността
между 34-те твърдения е α = 0,872). Резултатите показват статистически значими различия в дименсиите
на паричните нагласи на респондентите, които са обусловени от демографски характеристики като пол,
семейно положение, доход, образование и брой деца в домакинството.
Ключови думи: нагласи, пари, различия, СНП
Abstract: This article presents explored and proven differences in attitudes towards money which are
caused by the demographic characteristics of participants in the current survey. Money attitude scale (MAS),
which is developed by K. Yamauchi and D. Templer (Yamauchi & Templer, 1982), is applied for measurement
of attitudes towards money. MAS is adapted for Bulgarian sociocultural environment and used for purposes of
the author’s dissertation research. The sample of the research comprises of 282 women and 100 men. The
employed version of MAS consists of 34 items and has five subscales: Power – Prestige, Retention – Time,
Distrust, Quality and Anxiety. Results from the current research show that this scale reaches good psychometric
characteristics (consistency between its 34 items is α = 0,872). In addition to the results, they also show that there
are statistically significant differences in dimensions of respondents’ money attitudes which are conditioned by
their demographic characteristics like gender, marital status, monthly income, a level of education degree and a
number of children in one household.
Keywords: attitudes, money, differences, MAS

Въведение и теоретична рамка
Изследването на нагласите към парите е предизвикателство, но и възможност за подобро проучване и описание на чертите и характеристиките на личността на съвременния
българин и неговото финансово поведение. Три от най-често използваните скали при
проучване на нагласите към парите са Скала за нагласи към парите (СНП) (Money attitude
scale, MAS) на К. Ямаучи и Д. Темплър (Yamauchi & Templer, 1982), Скала за убеждения и
поведение, свързани с пари (СУПП) (Money beliefs and behavior scale, MBBS) на Е. Фърнам
(Furnham, 1984) и Скала за етичните аспекти на парите (СЕП) (Money ethic scale, MES) на Т.
Л.–П. Танг (Tang, 1992). СНП е приложена и доразвивана в редица изследвания, като
например тези на Х. Медина, Дж. Сийгерт и А. Грешъм (Medina, Saegert & Gresham, 1996),
Дж. Робъртс и С. Сепулведа М. (Roberts & Sepulveda М., 1999a; 1999b), П. М Бейкър и Р. Б.
Хагедорн (Baker & Hagedorn, 2008), С. Дурвасула и С. Лисонски (Durvasula & Lysonski,
2010). Проучването на нагласите към парите има своя принос в по-доброто разбиране на
поведенията, свързани с пари, на съвременната личност (Lim & Teo, 1996; Furnham, 1996;
Luna-Arocas & Tang, 2004; Monteiro et al., 2015; Tang, Tang, & Luna-Arocas, 2005; Furnham &
Argyle, 1998; Furnham, 2014; Keller & Siegrist, 2006;). Различията в нагласите към парите,
диференцирани от демографските характеристики на хората, са отправна точка в
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проучването им като предиктор и детерминант на финансовото поведение на личността,
каквито са и спестяването и вземането на пари назаем.
Метод
Представените в доклада резултати са част от дисертационното изследване на автора,
което е проведено през първата половина на 2019 г.. Извадката на изследването обхваща
282 жени и 100 мъже. След прегрупиране на първоначално събраните данни са формирани
две групи относно семейното им положение. Семейните изследвани лица (ИЛ) са 208, а
несемейните 174. Респондентите, които формират домакинство от 1 лице, са 44; тези, при
които лицата в домакинството са две, са 94; тези с три лица – 111; тези с четири – 113; и
тези с пет и повече лица в домакинството – 20. Последната група ИЛ е видимо помалобройна. Относно броя деца в домакинството са обособени следните групи.
Респондентите, които нямат деца, са 198; тези с едно – 90; с две деца са 84; и тези, които
имат три и повече, са 10. За последващите анализи трябва да се има предвид, че
респондентите, които нямат деца, са много повече. Изследваните лица са разпределени в три
групи според нивото им на образование: „основно, средно и полувисше“, в която се
включват 61 ИЛ; „бакалаври“ – 136 ИЛ и „магистри и доктори“ – 185 респондента. Относно
демографската характеристика доход, като се има предвид, че едно изследвано лице е
включено, въпреки че не е посочило своя доход, са формирани следните четири групи. В
първата са 77 ИЛ, които „нямат доход или имат такъв под 500 лв.“; във втората попадат 166
ИЛ, които имат доход „от 501 до 1000лв.“; в третата 99 ИЛ, които имат доход „от 1001 до
2000лв.“, и в четвъртата 39, които са посочили доход по-висок „от 2001 лв и тези, чиито
доход е повече от 3001 лв.“. Прави впечатление, че най-многобройната група ИЛ са с
относително често срещан доход, макар и не много висок.
Някои от демографски характеристики не са изцяло равномерно разпределени във
формираните групи, но като цяло обектът на изследването обхваща хора с различен
демографски профил. Предполага се, че те са натрупали опит с разнообразни видове
финансови поведения и са формирали нагласи към тях и към парите.
Инструментариум
К. Ямаучи и Д. Темплър разработват СНП, която е 7-степенна от Ликъртов тип, с
крайни точки „Никога“ и „Винаги“. Скалата се състои от 34 твърдения и пет фактора.
Факторите, които авторите извличат и формулират, са наименувани както следва: Власт –
Престиж (“Power – Prestige”), Запазване – Време (“Retention – Time”), Недоверие (“Distrust”),
Качество (“Quality”) и Тревожност (“Anxiety”) (Yamauchi & Templer, 1982). Тъй като при
подбора на инструментариум и адаптирането на СНП не бяха открити въпросници с
автентично ранжиране на айтемите, в изследването се използва изведената от авторите
структура и последователност. Несъмнено това крие риск от сугестиране на респондентите
и налага при по-нататъшно тестване и евентуално стандартизиране на скалата айтемите да
бъдат пренаредени, за да се повиши достоверността и точността на получените резултати.
След предприетите стъпки и опит за адаптиране на методиката в български условия,
включително и смислова корекция на твърденията, при които е необходимо, скалата показва
потенциал за измерител на нагласите към парите. Съгласуваността между 34-те айтема на
цялата СНП е много добра, за което говори стойността на коефициента алфа на Кронбах – α
= 0,872 (N = 382) (при стойност на средната вътреайтемна корелация за цялата скала от
0,178). Коефициентът α на Кронбах е изчислен за всяка от подскалите, следвайки
оригиналната факторна структура. В Таблица 1. са отразени показателите за съгласуваност
между айтемите във факторите, получени от К. Ямаучи и Д. Темплър през 1982г. (Yamauchi
& Templer, 1982), за настоящата извадка (N = 382).
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Наименование на подскалата
Власт – Престиж
Запазване – Време
Недоверие
Качество
Тревожност

Таблица 1. Описание на подскалите на СНП (N = 382)
Стойност на
Брой
Коефициент aлфа на
средната
айтеми
Кронбах
вътреайтемна
корелация
9
0,843
0,381
7
0,843
0,434
7
0,807
0,380
5 0,844* (0,848 без 1 от а-те)
0,523
6

0,759* (0,760 без 1 от а-те)

0,344

Резултати и дискусия
За да се проучи диференциращото влияние на демографските характеристики спрямо
нагласите към парите са направени редица еднофакторни дисперсионни анализи (One-way
ANOVA) и Т-тест за независими извадки на Стюдънт (independent-samples t-test). В
анализите е използвана факторната структура на СНП, която е изведена от К. Ямаучи и Д.
Темплър (Yamauchi & Templer, 1982). Представени и интерпретирани са само резултатите
от еднофакторните дисперсионни анализи, при които стойността на теста на Левин за
хомогенност на дисперсиите постига необходимото ниво от р>0,05 и F-статистика е
статистически значима при р<0,05. Взети са под внимание, представени и анализирани и
резултатите от постхок сравненията чрез HSD тест на Тюки при ниво на значимост р<0,05.
Изпълнени са и редица Т-тест за независими извадки на Стюдънт с цел проверката на
диференциращото влияние на пола и семейното положение на респондентите спрямо
нагласите им към парите. Анализирани и интерпретирани са само резултатите от Ттестовете, при които стойността на теста на Левин за равенство на дисперсиите постига
необходимото ниво от р>0,05 и t-статистиката е статистически значима при р<0,05.
Власт – Престиж е дименсията в нагласите към парите, която акцентира на
стремежа на личността да декларира своя социален статус и престиж и властови ресурс чрез
парите. Те са символ на успеха, чрез тях личността се стреми да повлияе и впечатли другите
хора. Високите стойности по тази дименсия говорят, че за тези хора парите са основно
мерило в социалното сравнение и условия за повишаване и поддържане на висока
самооценка (Yamauchi & Templer, 1982). В настоящото изследване средната стойност по
този фактор е доста ниска –Ꭓ̅ = 1,85. Това дава основание да се твърди, че сред
респондентите няма изразена тенденция парите да се използват като средство, за да получат
каквото желаят или като символ на успеха и личностното им развитие. В известна степен за
ИЛ парите не се проявяват като значима инструментална или терминална ценност (Rokeach
& Parker, 1970).
Установи се, че демографките характеристики на респондентите (N=382)
диференцират следните различия в дименсията Власт – Престиж на паричните нагласи.
Големината на ефекта на демографката характеристика деца в домакинството да
диференцира различия в нагласите към парите като символ и средство за постигане на власт
и престиж е малка със стойност от η2= 0,031. Резултатите от постхок сравнението чрез HSD
тест на Тюки показват, че различията между групата респонденти, които нямат деца в
своето домакинство, и тази, които имат две, са статистически значими при р=0,003.
Изследваните лица, които нямат деца (M=1,95; SD=0.80) имат по-високи стойности спрямо
тези, които имат две деца в своето домакинството (M=1,60; SD=0,76). Това говори, че
първите, въпреки ниските и близки стойности, имат по-положителни (или по-слабо
негативни) нагласи към парите като средство и символ за постигане на власт и/ или престиж
[F (3, 378)= 4,017, р=0,008] (Таблица 2). Подобни резултати могат да се интерпретират по
посока, че когато един човек има дете грижата за него и неговото благо става приоритет и
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фокусът върху собствената личност и нейното представяне в социалната среда намалява.
Властта и престижът на базата на натрупаните пари са по-скоро символ на егоцентризъм, на
стремеж на личността да се открои и наложи сред другите.
Таблица 2. Различия в нагласите към парите като средство и символ на власт и
престиж сред респондентите според броя деца в тяхното домакинство (N=382).
Ниво на
Брой деца в
Средна
Стандартно
FБрой
df
значимо
домакинството стойност
отклонение
статистика
ст (Sig.)
няма деца в д-то
1,95
198
0,80
едно
1,88
90
0,79
3, 378
4,017
0,008
две
1,60
84
0,76
три, четири или повече
1,81
10
0,60
Големината на ефекта на демографската характеристика ниво на образование да
диференцира различия в нагласите към парите като символ и средство за постигане на власт
и престиж е малка със стойност от η2=0,03. Резултатите от постхок сравнението чрез HSD
тест на Тюки показват статистически значими различия в нагласите както между ИЛ, които
имат основно, средно или полувисше образование и тези с бакалавърска степен (при р=0,004),
така и между първите и магистрите и докторите (при р=0,01). Най-силно положителни
(или в най-малка степен негативни) нагласи към парите като символ и средство за постигане
на власт и престиж са показали респондентите с основно, средно или полувисше образование
(M=2,16; SD=0.85), следвани от магистрите и докторите (M=1,82; SD=0.80) и
бакалаврите (M=1,77; SD=0.72) [F (2, 379)= 5,454, р=0,004] (Таблица 3.). Тези резултати,
макар и доста близки и с ниски стойности, могат да се интерпретират, че човек с по-ниско
ниво на образование търси други възможност за превъзходство при социалното сравнение
и критерии за повишаване на самооценката си, каквито могат да са парите като символ на
власт и престиж. При личност, която е постигнала високо ниво на образованост, това да има
пари – да печели и да разполага с повече от тях – в съвременността може да бъде припознато
като легитимация на уменията и социалния й престиж. Постигането на бакалавърска степен
обичайно е в период, когато личността все още търси своя житейски и трудов път. Имайки
предвид, че трудовото възнаграждение е основен източник на пари, и, че един млад човек се
стреми към самоусъвършенстване и себедоказване, то все още не е на етап да декларира
престиж и да търси и налага власт и авторитет чрез парите.
Таблица 3. Различия в нагласите към парите като средство за постигане и символ на
власт и престиж сред ИЛ според образователното им ниво (N=382).
Ниво на
Средна
Стандартно
FНиво на образование
Брой
df
значимост
стойност
отклонение
статистика
(Sig.)
oсновно, средно,
2,16
61
0,85
полувисше
2,
висше – бакалавър
1,77
136
0,72
5,545
0,004
379
висше – магистър,
1,82
185
0,81
доктор
Резултатите от Т-тестовете за независими извадки на Стюдънт показват, че само при
нагласите към парите като символ и средство за постигане на власт и престиж има
статистически значимо различие между стойностите за семейните (N=208) (М= 1,77; SD=
0,81) и несемейните (N=174) (М=1,96; SD= 0,76; t(380)= -2,358, р= 0,018). Големината на
различието в средните стойности (MD= -0,19; 95% CI= -,35; -0,03) е малка η2 =0,015. Макар
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и статистически значими, стойностите са много близки, което показва, че семейното
положение определя едва 1,5% от различието в нагласите като символ и средство на власт
и престиж сред ИЛ. Резултатите на двете групи са и много близки, и ниски, но все пак малко
по-голямата средна стойност при несемейните може да е индикатор, че когато няма
семейство, а вероятно и деца, личността има време и енергия да повишава самооценката си
чрез натрупване на пари и придобивки и влиянието, което те оказват на другите. Парите са
универсално средство за размяна и понякога могат да бъдат припознати от личността като
средство, с чиято помощ да постигне социален статус и усещане за контрол над ситуации и
хора, или иначе казано, да се опита да компенсира дефицити от нематериално естество.
Факторът Недоверие измерва този аспект на нагласите към парите, който е свързан с
недоверието у личността при харченето на пари. То се асоциира със съмненията дали цената
на желаната придобивка е адекватна или можем да я закупим и на по-ниска. Подозрението,
че е подведен и недоволството и оплакването от поисканата цена е по-вероятно да се проявят
при човек с високи стойности по този фактор. При тези хора може да има несигурност дали
са сключили добра сделка, а при екстремално високи нива и колебание да харчат пари дори
и за най-необходимите в ежедневието стоки и услуги (Yamauchi & Templer, 1982).
Големината на ефекта на демографката характеристика ниво на образование да
диференцира различия в нагласите, свързани с недоверие при харчене, е малка със стойност
от η2=0,029. Резултатите от постхок сравнението чрез HSD тест на Тюки показват
статистически значими различия в нагласите както между респондентите, които имат
основно, средно или полувисше образование, и тези с бакалавърска степен (при р=0,005), така
и между първите и магистрите и докторите (при р=0,009). Най-големи стойности на
нагласите, свързани с недоверие при харчене на пари, са показали ИЛ с основно, средно или
полувисше образование (M=2,95; SD=1,03), следвани от магистрите и докторите (M=2,52;
SD=0.93) и бакалаврите (M=2,487; SD=0.97) [F (2, 379)= 5,536, р=0,004] (Таблица 4.).
От една страна, тези резултати могат да се интерпретират по посока, че
респондентите с по-ниско ниво на образование са натрупали по-малко когнитивни модели
за справяне с различни ситуации, свързани с пари. От друга, вероятно е тези хора да имат
по-малко разполагаеми средства и харченето, поради дефицит на достатъчно пари, да
предизвиква у тях когнитивен дисонанс, чието преодоляване да насочва личността към
недоверие към другата страна, на която трябва да се плати. Реалната невъзможност да
заплатиш за различни стоки и услуги или крайният стремеж към натрупване на парични
средства повлияват усещането за недоверие. По-образованите хора имат по-ниски
стойности и респективно в по-малка степен или по-рядко ще изпитват чувство на недоверие
при харчене на пари. Тези личности вероятно имат повече когнитивни модели – от
натрупания житейски опит и от теоретични знания – за различни ситуации при закупуване
на стоки и услуги. Знанията и уменията, и взаимодействието с различна от установената и
комфортна за личността среда повишават увереността и самооценката й за справяне с
различни ситуации.
Големината на ефекта на демографката характеристика месечен доход да
диференцира различия в нагласите, свързани с недоверие при харчене, е малка със стойност
от η2=0,029. Резултатите от постхок сравнението чрез HSD тест на Тюки показват
статистически значими различия в нагласите както между респондентите, които нямат
доход или имат до 500лв. и тези с доход от 1001 до 2000лв. (при р=0,036), така и между
първите и тези с доход по-висок от 2001лв. включително и тези с доход повече от 3001лв.
(при р=0,017).
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Таблица 4. Различия в нагласите, свързани с недоверие при харчене на пари, сред ИЛ
според нивото им на образование (N=382).
Ниво на
Средна
Стандартно
FНиво на образование
Брой
df
значимос
стойност
отклонение
статистика
т (Sig.)
oсновно, средно,
2,95
61
1,03
полувисше
2,
5,536
0,004
висше – бакалавър
2,48
136
0,97
379
висше – магистър, доктор
2,52
185
0,93
Най-големи стойности по дименсията на нагласите, свързана с недоверие при
харчене на пари, са показали респондентите, които нямат доход или имат до 500лв.
(M=2,86; SD=0,98). С малко по-ниски резултати са хората с доход от 1001 до 2000лв.
(M=2,46; SD=0.92) и тези с доход по-голям от 2001лв. (M=2,29; SD=0.93) [F (3, 377)= 3,761,
р=0,011] (Таблица 5.).
Таблица 5. Различия в нагласите, свързани с недоверие при харчене на пари, сред ИЛ
според месечния им доход (N=382).
F- Ниво на
Средна
Стандартно
Доход
Брой
df статис значимо
стойност
отклонение
тика
ст (Sig.)
нямам доход и д-д под 500 лв.
2,86
77
0,98
от 501 до 1000лв.
2,59
166
0,98 3, 377
3,761
0,011
от 1001 до 2000лв.
2,46
99
0,92
от 2001 до повече от 3001лв.
2,29
39
0,93
Резултатите от този анализ кореспондират и с вече направените изводи. По-ниският
месечен доход ограничава задоволяването на потребността от самоактуализация и цялостно
личностно развитие, а много ниският може да доведе дори и до ограничаване на
задоволяване на базови физиологични потребности. Поставен в ситуация на оцеляване, а за
съжаление има и такива социални групи в българското общество, човек е предразположен
към недоверие, което косвено може да се свърже като инстинкт за оцеляване. Ниският доход
и отлагането или отсъствието на награди, били те и материални, за личността акумулира
неувереност в себе си и недоверие в другите. Взаимодействието с другите, което включва
харченето на пари, по имплицитен начин може да се тълкува като заплаха за благото на един
човек. В настоящата извадка диспропорцията между групите доход на респондентите е
видима и това налага интерпретацията да е с необходимата доза условност. Все пак, с
понижаване на стойностите (които като цяло не са високи) на недоверие сред групите се
наблюдава повишаване на месечния доход. Високият доход предоставя на личността
възможност да си закупи различни по характер и в различен ценови клас материални
награди. Натрупаният опит при покупката на различни стоки и услуги повишава
увереността й в правотата на нейния избор при харчене на пари. Високият доход повишава
самооценката на личността, особено през призмата на съвременното социално сравнение, в
което материалните ценности имат значима роля и нерядко са символ на успеха.
Резултатите показват, че в нагласите, свързани с недоверие при харчене на пари, има
статистически значимо различие между стойностите за жените (М= 2,50; SD= 0,94) и мъжете
(М=2,79; SD= 1,04; t(380)= -2,470, р= 0,010). Големината на различието в средните стойности
(MD= -0,29; 95% CI= -,51; -0,70) е малка η2 =0,016. Това значи, че полът на респондентите
диференцира 1,6% от различията в нагласите им, които отразяват недоверието при харчене
на пари. Близките и невисоки резултати не са убедителни и това не позволява да се изведе
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заключението, че в настоящата извадка един от двата пола изпитва в по-голяма степен
недоверие, когато се налага да харчи пари. Все пак увереността при мъжете ИЛ, че умеят
по-добре да боравят с пари и да управляват личните си финанси, може да е предпоставка,
при евентуалното съмнение в направения избор за харчене на пари, то да се рационализира
от личността чрез недоверие в другата страна. По този начин получателят на парите се
дискредитира, съмнението в компетентността и ефективността на собствения избор се
рационализират, а потенциалният когнитивен дисонанс се минимизира и преодолява.
Качество е подскалата в СНП, която отразява това измерение на нагласите към
парите като необходимото средство за придобиването на качествени, от висок ценови клас
и разпознаваеми стоки и услуги. Хората с високи стойности по тази дименсия ще се стремят
чрез парите и харченето им да постигнат желаното от тях по-добро качество на живот
(Yamauchi & Templer, 1982). Големината на ефекта на демографската характеристика брой
деца в домакинството да диференцира различия в нагласите към парите като средство за
постигане и символ на качество на живот е малка със стойност от η2=0,024 [F (3, 378)= 3,105,
р=0,027]. Средните стойности на групите са много близки. Най-висока стойност е отчетена
при лицата с едно дете в своето домакинство (M=3,18; SD=1.25), следвани от групата, които
нямат деца в домакинството си (M=3,07; SD=1.17) и тези, които имат две деца (M=2,78;
SD=1.14). Най-ниската средна стойност е на най-малобройната група ИЛ, в чиито
домакинства има три или повече деца (M=2,28; SD=0.93) [F (3, 378)= 3,105, р=0,027].
Резултатите от постхок сравнението чрез HSD тест на Тюки показват, че няма статистически
значими различия в тези нагласи към парите между групите ИЛ на базата на броя деца в
техните домакинства. Това ограничава интерпретацията на резултатите. Ако все пак се
изкаже коментар към тях, то може да бъде, че децата и тяхното благо променят приоритетите
на личността. От една страна, самонаграждаването със стоки и услуги от по-висок ценови
клас се измества от грижата и материалното обезпечаване на следващото поколение. От
друга страна, когато в дадено домакинство има дете или деца не малка част от финансите се
насочват към постигането на по-добро качество на живот за него или тях.
Относно нагласите към парите като средство за постигане на качество на живот,
резултатите от проведения Т-тест за независими извадки показват, че има статистически
значимо различие между стойностите при жените (М= 2,85; SD= 1,17) и мъжете (М=3,47;
SD= 1,12; t(380)= -4,578, р= 0,000). Големината на различието в средните стойности (MD= 0,62; 95% CI= -,88; -0,35) е по-скоро умерена η2 =0,052. Резултатите на двата пола отново
са доста близки и невисоки, но все пак може да се открои, че при мъжете нагласата към
приемане и използване на парите като адекватно средство за постигане на по-висок стандарт
и качество на живот е по-ясно изразена. При жените стойностите са малко по-ниски.
Обяснение за това може да се потърси както в социалната роля на жената като майка и
домакиня, което включва и разпределянето на средствата в семейния бюджет за
ежедневните покупки, така и в по-високите възнаграждения при мъжете, което им
предоставя по-голям разполагаем доход, когато са несемейни. С колкото повече налични
ликвидни средства разполага една личност, толкова повече той или тя, има възможност да
удовлетвори стремежа си към придобиване на материални ценности, които все по-често са
изискване при социалното сравнение и доказване в значимите за личността групи. Повисоките стойности при мъжете предполагат, че силният пол би бил по-склонен към
повишаване на авторитета си чрез придобиване на луксозни или поне скъпи вещи, с което
да декларира постигнатия социален статус и успех.
Тревожност е фактор на СНП, който обединява две измерения на връзката
тревожност – пари. От една страна, тази дименсия на паричните нагласи засяга парите като
източник на притеснение и тревога. Това може да се дължи на рационалния факт на недостиг
на пари, но и на нежеланието на личността да се раздели с тях, на потребността и стремежа
й да ги задържи по-дълго при себе си. Това кореспондира и с другия аспект в този фактор, а
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именно парите като средство за намаляване или избягване на чувството на тревожност.
Натрупването на пари може да се припознае от хората като възможност да се почувстват посигурни и в себе си, и в бъдещето си и като защита от непредвидени обстоятелства
(Yamauchi & Templer, 1982). В краткосрочен аспект харченето на пари създава положителни
емоции от новата и желана придобивка, което поне за момента може да намали
напрежението, съпътстващо емоционалното състояние на тревожност.
Големината на ефекта на демографката характеристика деца в домакинството да
диференцира различия в нагласите, свързани с тревожност при взаимодействие с парите,
е малка със стойност от η2=0,032 [F (3, 378)= 4,154, р=0,006]. Резултатите от постхок
сравнението чрез HSD тест на Тюки показват, че различията между първата и третата
групата респонденти са статистически значими при р=0,011, а между втората и третата
групи при р=0,008 (Таблица 6.). Групите не са изцяло съразмерни, което поставя
ограничения в интерпретацията. Все пак грижата и създаването на условия при отглеждане
на дете налагат отговорности към бюджета на едно домакинство. Управлението на
средствата му може да включва и стремеж към изгодна сделка и загриженост за бъдещата
финансова обезпеченост. Нивата на тревожността, свързана с недостиг на пари, се
повишават, особено ако това засяга качеството на живот на детето/ децата в домакинството.
Стойностите за всяка една от групите отново са относително ниски, което говори, че ИЛ не
показват склонност към тревожни състояния при взаимодействие с и харчене на пари.
Таблица 6. Различия в нагласите, свързани с тревожност при взаимодействие с
парите, сред респодентите според броя деца в тяхното домакинство (N=382).
Ниво на
Брой деца в
Средна
Стандартно
FБрой
df
значимост
домакинството стойност
отклонение
статистика
(Sig.)
няма деца в д-то
3,03
198
1,09
едно
3,11
90
1,14
3, 378
4,154
0,006
две
2,59
84
0,92
три, четири или повече
3,01
10
0,91
Големината на ефекта на демографката характеристика доход да диференцира
различия в нагласите, свързани с тревожност при взаимодействие с пари, е малка със
стойност от η2=0,022 [F (3, 377)= 2,707, р=0,045]. Резултатите от постхок сравнението чрез
HSD тест на Тюки показват, че няма статистически значими различия между групите. Това
кореспондира и с праговото ниво на значимост р=0,045<0,05 и близките и ниски стойности.
Все пак, най-високи са средните стойности на респондентите с доход по-голям от 2001лв.
(N= 39) (M= 3,14; SD=0.93) и при тези с доход от 1001 до 2000лв. (N= 99) (M=3,11; SD=
1,08). Малко по-ниски стойности имат ИЛ, които нямат доход или имат до 500лв (N= 77)
(M=3,05; SD=1,11), а най-ниската средна стойност е при ИЛ с доход от 501 до 1000лв. .(N=
166) (M= 2,78; SD=1,06) [F (3, 377)= 2,707, р=0,045]. В допълнение на това, групата с найвисок доход и най-високи стойности е доста по-малобройна спрямо останалите. При други
обстоятелства тези по-високи, спрямо на останалите групи, резултати биха могли да се
интерпретират в следната посока. Високите доходи пораждат у личността желание да
продължи да поддържа висок жизнен стандарт и усещането, че разполага с повече пари.
Възможността да се раздели с парите и постигнатия социално-икономически статус би
предизвикала тревожност у съвременния човек, особено ако той има и високи нива на
материалистична ориентация.
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Заключение
Демографските характеристики, които диференцират различния сред дименсиите на
нагласите към парите са броят деца в домакинството, образованието, семейното положение,
полът и доходът. Те обуславят различия сред нагласите към парите като средство за
постигане на власт и престиж и по-високо качество на живот, както и в нагласите, свързани
с недоверие при харченето на пари, и тревожност, свързана с парите и финансовата
обезпеченост на личността. Постигането на по-висок социален статус и престиж при някои
личности може да се асоциира с по-добро качество на живот. Увереността и високата
самооценка на човек с по-висок социално-икономически статус могат да предразположат
към използването на парите за въздействие над другите и постигане на личните цели. Прави
впечатление, че в настоящата извадка (N=382) демографските променливи не диференцират
различия в нагласите към запазване на парите и по-дългосрочно планиране на личните
финанси (дименсията Запазване – Време). Изготвянето и спазването на финансов бюджет и
една по-дългосрочна перспектива за потенциалните доходи и разходи, в предстоящи етапи
от живота на човек, е аспект, който е интересен за последващи изследвания, посветени на
нагласите към парите и финансовото поведение на личността.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОПЕНХАГЕНСКИ ПСИХОСОЦИАЛЕН
ВЪПРОСНИК ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИ
Доц. д-р Стойка Христова Калчева, департамент Психология, ИИНЧБАН
USING THE COPENHAGEN PSYCHOLOGICAL QUESTIONNAIRE
TO STUDY SOCIAL RELATIONSHIP
Assoc. Prof. Stoyka Hristova Kalcheva, PhD, Psychology Department,
IPHS-BAS
Резюме: Изследването e посветено на използването на модифицираната версия на
Копенхагенския психосоциалния въпросник (COPSOQ) за проучване на социалните
взаимоотношения. Представените по-долу резултати са сравнителни данни на измерените
конструкти по отдели и анализ на основните фактори, които „определят“: (а) ниво на стрес; б)
смисъл на работата и ангажираност към работата.
Ключови думи: стрес, труд, изисквания на работата, сменност на работата, социални
взаимоотношения, удовлетвореност от труда
Abstract: The study was carried out by using a questionnaire modified version of the Copenhagen’s
Psychosocial Questionnaire (COPSOQ). Results presented below are: comparative data of the measured
constructs by department and analysis of the main factors that „determine”: (а) stress level; (б) meaning of
the work and commitment to the work.
Keywords: Stress, work, demands at work , shift work, social relationships , job satisfaction.

Увод
Проблемът за професионалния стрес е централен в психологията на труда.
Терминът „стрес“ възниква през 1303 г. Развива се като интердисциплинарен проблем,
преминавайки през теориите и моделите на Celie, Cannon, Lazarus, Folkman, Beck, Cooper
(Калчева, 2018, 2019, Стоянов, 2011, Kriestensen, 2005) и др. Copenhagen's Psychosocial
Questionnaire (COPSOQ) е конструиран като независим спрямо тях (Калчева, 2019,
Kriestensen, 2005).
Апробацията на Копенхагенския психосоциален въпросник стартира за целите на
службите за трудова медицина през 2009 г. Първата публикация е през октомври 2010 г.
на конференция по медицинска география.
Изследвани лица
Изследването е проведено със служители от предприятие за услуги, със средна
възраст Х=38,88 г. (SD=11,32), трудов стаж Х=18,67 г. (SD=11,49), трудов стаж в
организацията Х=5,51 г. (SD=3,12).
Инструментариум
Проучването е осъществено чрез въпросник, включващ общи данни (7 въпроса),
модифицирана версия на Копенхагенски въпросник за изследване на психосоциални
фактори в работата - 74 айтема. Въз основа на емпиричните индикатори се формират
показатели, разпределени в няколко основни модула (в скоби е посочен броя на
въпросите, формиращи дадения показател и надеждността – α на Кронбах, в
изследваната извадка).
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Модул I. „Изисквания на работата”, формиран от 4 показателя:
(1) Количествени изисквания към работата (неравномерност на работното
натоварване, недостатъчно време за справяне със задачите, изоставане с работата и др.)
(2) Когнитивни изисквания на работата (необходимост от съсредоточаване и
разпределение на вниманието, вземане на решения в затруднени условия, изисквания
към паметта и др.)
(3) Емоционални изисквания към работата (ситуации на напрежение,
необходимост от „здрави нерви”, емоционална претовареност).
4) Общ показател Изисквания на работата, формиран от предишните три
показателя.
(5) Възможност за влияние върху работата (избор с кого и как да се работи,
влияние върху количеството на работата и др.).
Модул II. „Социални взаимоотношения” включва 5 показателя:
(1) Ролеви конфликти (възлагане на ненужни задачи, противоречиви инструкции и
др.).
(2) Социална подкрепа (получаване на помощ от колеги и от прекия ръководител).
(3) Възможности за влияние върху работата: върху количеството, вида на
работата, с кого да се работи).
(4) Яснота на ролите (ясно дефинирани очаквания, цели, задачи и отговорности,
тежест на мнението на работещите).
(5) Качества на ръководителя (осигуряване на възможности за професионална
реализация, добро планиране, решаване на конфликти, обратна връзка за работата на
подчинените).
Модул III. „Психично здраве” – с два компонента:
(1) Позитивно настроение (чувство на щастие, противоположен полюс на
напрегнатост, потиснато настроение и др.).
(2) Жизненост (оптимизъм, енергичност и др.).
(3) Общ показател „Психично здраве” (формиран от (1) и (2)).
Модул IY. „Стрес” – включва 4 компонента за поведенчески, соматични и
когнитивни прояви на стрес, означавани като:
(1) Поведенчески стрес48 (раздразнителност, претовареност от разправии и
конфликти, „влачене по течението” и др.).
(2) Соматичен стрес („здравни” оплаквания: болки/проблеми със стомаха,
болки/стягане в гръдния кош, напрежение в мускулите, чувство на замаяност).
(3) Когнитивен стрес (трудна концентрация, затруднение в паметта и вземането на
решения, объркани мисли).
(4) Общ показател „Стрес”( формира се от (1), (2) и (3)).
(5) Необходимост от прикриване на емоциите и личното мнение. Според
получените резултати показателят е ненадежден в изследваната организация и вероятно
не отразява съществени аспекти на социалните взаимоотношения и дейността.
Модул V. „Смисъл на работата” – съдържа 4 компонента:
(1) Значимост на работата (чувство, че работата е важна и има смисъл)

48

Както беше посочено, по-точният термин е поведенчески (соматични, когнитивни) прояви на
стрес, но в текста за краткост ще се използва поведенчески (соматичен, когнитивен) стрес.
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(2) Ангажираност с работата (желание за оставане на тази работа до края на
трудовия стаж, голямо лично значение на работата, желание за споделяне с други хора
къде и какво работи човек).
(3) Общ показател „Смисъл и лична ангажираност с работата”, формиран от
предишните две показателя.
(4) Възможности за развитие (не от гледна точка на израстване в служебната
йерархия, а от перспективата на професионално развитие – дали работата предлага
възможности за разширяване на знанията, за лична инициатива, за пълноценно
използване на уменията и компетентностите).
(5) Несигурност на работата (безпокойства от загуба на работата, от преместване
на нежелано работно място и др.).
Модул VI. „Удовлетвореност от условията на труд”
Той съдържа оценка на факторите на работната среда (шум, осветеност,
температура, прах и др., в т.ч. социални придобивки)
Модул VII. „Удовлетвореност от работата”:
Удовлетвореност от работата като цяло, от начина на ползване на личната
компетентност, от възможностите за професионално развитие; към този показател се
включва и усреднен показател от „Удовлетвореност от условията на труд”. С най-нисък
коефициент е усредненият показател от „Удовлетвореност от условията на труд”, т.е. в
сравнение с останалите (възможности за професионално развитие, пълноценно
използване на личната компетентностите), той е с по-ниско тегло. Поради тази причина
е предпочетен вариантът оценката на „Удовлетвореност от работата” да се оценява
отделно
Резултати
За организациите, по-долу последователно са представени:
(1) сравнителни данни за равнището на оценяваните показатели по отдели;
(2) анализ на основните фактори, „детерминиращи”: (а) равнището на стрес; (б)
смисъла и ангажираността с изпълняваната дейност.
Резултати от фирма за услуги
Предмет на дейност: денонощно се осъществява обработка на хранителни
продукти и се произвеждат хранителни пакети като качеството и хигиената на
продукцията и работните помещения ежегодно се проверява и сертифицира. Предвид
международните контрагенти на фирмата изискванията за качество, дозировка и
хигиената са значителни.
I Модул „Изисквания на работата”:
1) количествени изисквания към работата (неравномерност на работното
натоварване, недостатъчно време за справяне със задачите, изоставане с работата и др.)
(α= 0,26)
2) когнитивни изисквания на работата: необходимост от съсредоточеност, вземане
на решения в затруднени условия, изисквания към паметта и др. (α= 0,74)
3) емоционални изисквания към работата: ситуации на напрежение, „здрави
нерви”, емоционална претовареност (α= 0,76)
* Общо показател Изисквания на работата (α=0,79)
4) възможност за влияние върху работата ( избор с кого и как да се работи, влияние
върху количеството на работата и др.) (α= 0,43)
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В модул I “Изсквания към работата” са получени следните резултати:
Количествените изисквания на работата по отдели са най-високи за отдел
„Оперативен”(х=7, N=12), а най-ниски – за отдел „Хигиена”(х=5,5, N=4).
Емоционалните изисквания в работата са най-високи за отдел „Кафене”(х=9,71, N=7), а
най-ниски – в отдел „Хигиена”(х=4, N=4). Когнитивните изисквания са най-високи в
отдел „Счетоводство и администрация” (х=14,85, N=7), а най-ниски в „Кафене” и
„Хигиена”(х=10). Върху работата си могат да влияят от отдел „Хигиена”(х=9,75, N=4) и
отдел „Оперативен”(х=9,58, N=12). Общо изискванията на работата са най-високи в
отдели «Счетоводство и администрация»(х=30,85),»Оперативен» и «Продукция».
II Модул „Социални взаимоотношения”:
5) ролеви конфликти ( възлагане на ненужни неща, противоречиви указания и др.)
(α= 0,59)
6) социална подкрепа (получаване на помощ от колеги и от прекия ръководител)(α
= 0,68)
7) социални отношения ( възможност за разговори по време на работа)(α= 0,40)
8) яснота на ролите (ясно дефинирани цели и задачи, тежест на мнението на
работещите, отговорност за определени дейности)(α= 0,72)
9) качества на ръководителя ( осигуряване на всеки подчинен на възможност от
професионална реализация, добро планиране, възможност за решаване на конфликти,
обратна връзка с подчинените)(α= 0,83)
В социално-психологически аспект най-силни ролеви конфликти има в
„Счетоводство и администрация” (х=10,14, N=7), а най-слаби в отдел „Кафене”(х=8,57,
N=7). Социалната подкрепа е най-силна в отдел „Продукция”(х=8,08, N=12), а най-слаба
в „Счетоводство и администрация” (х=6,42, N=7). Най-ясни роли има в отдел
„Оперативен”(х=16,46, N=13). Най-високо са оценени качествата на ръководителя от
отдел „Хигиена”(х=22, N=3).
III Модул “Здраве”:
10) психично здраве ( включва въпроси за подтиснатост, щастие, обезкуражаване,
изнервеност) (α= 0,82)
11) жизненост (изтощение, изчерпаност, оптимизъм, енергичност, въодушевление)
(α= 0,64)
IV Модул „Стрес”:
12) поведенчески стрес ( включва потвърждаване на неприятности с хората, висока
чувствителност и раздразнителност към другите, липса на желание за действие)(α= 0,50)
13) соматичен стрес („здравни оплаквания”) (α= 0,71)
14) когнитивен стрес (трудна концентрация, затруднение в паметта и вземането на
решения) (α= 0,63)
* общ показател Стрес (α.= 0,77)
15) необходимост от прикриване на емоциите/личното мнение (α= 0,18)
Най-висока жизненост и психично здраве посочва отдел „Хигиена (х=22 и х=16,25,
N=4) и в същото време най-висок поведенчески, соматичен и когнитивен и общ стрес.
Най-ниска жизненост и психично здраве – отдел „Кафене” (х=13,12 и 17,28).
V Модул “Смисъл на работата”:
17) значимост на работата (чувство, че това, което се прави е важно, вътрешна
мотивация) (α= 0,84)
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18) ангажираност с работата ( приятно чувство за това, което се извършва в
работата, желание за оставане до края на трудовия стаж, голямо лично значение на
работата)(α= 0,71)
* общ показател Значимост и лична агажираност с изпълняваната работа (α=
0,83)
19) възможности за развитие ( пълноценно ползване на личните умения) (α= 0,80)
20) несигурност на работата ( беспокойство от безработица, от преместване на
нежелано работно място и др.) (α= 0,65)
Най-висок смисъл в работата (х= 13,16), най-висока ангажираност (х= 11,75), найголеми възможности за развитие (х= 10,27) и в същото време най-високо безпокойство
за работното място (х=10,5) има в отдел „Продукция” (N=11).
VI Модул “Удовлетвореност”: от работата като цяло, от начина на ползване на
личните компетентности, от възможностите за професионално развитие, от условията на
труд (изчислява се осреднена оценка)(α= 0,78).
VII Модул „Удовлетвореност от условията на труд”, където се дава оценка на
факторите на работната среда (шум, осветеност, запрашеност и др.), (α= 0,77).
Най-ниска удовлетвореност от условията на работа и обща удовлетвореност от
работата има отдел „Счетоводство и администрация” (х=18,85 и х=11,42, N=7), а найвисока - в отдел „Хигиена”(х=27,4 и х=16,11, N=5).
Т-критерий за сравняване на средните стойности на независими извадки беше
приложен за съпоставяне на данните за сменна работа и редовен режим.
По показател «Сменност» работещите на редовна смяна имат по-ниски стойности
по параметрите : ролеви конфликти (8,26), съотношение на положителни и отрицателни
нагласи (0,44), смисъл на работата (11,66), удовлетвореност от условията на труд (20,27)
и качества на ръководителя (15,36).
Работещите на смени имат по-високи стойности на параметрите: количествени
изисквания към работата (8,30), общо изисквания към работата (32,30), когнитивни
изисквания към работата (14,90), ролеви конфликти (9,90), безпокойство за работата
(8,60), удовлетвореност от условията на труд (23,48), единство на групата (17,48),
качества на ръководителя (18,19), смисъл на работата (13,18).
Корелационният анализ показва, че се установяват значими корелационни връзки
(p<0,01) между:
 емоционалните изисквания на работата и поведенческия стрес (r=0,395)
 емоционалните изисквания и общия стрес (r=0,375)
 общи изисквания на работата и когнитивния стрес (r=0,408)
 общи изисквания към работата и общия стрес (r=0,394)
 ролевите конфликти и поведенческия стрес (r=0,408)
 ролеви конфликти и когнитивен стрес (r=0,498)
 ролеви конфликти и общ стрес (r=0,526)
 социална подкрепа и поведенчески стрес (r=-0, 492)
 социална подкрепа и общ стрес (r= -0,330)
 безпокойство за работата и соматичен стрес (r=0,313)
Регресионен анализ. Единичните корелации посочени по-горе не отчитат
връзките между изследваните променливи, асоциирани с равнището на стрес. На
следващия етап данните бяха обработени и чрез множествен регресионен анализ, при
който равнището на стрес се дефинира като зависима променлива и регресира върху
останалите (в качеството им на независими променливи). При въвеждане на
независимите променливи в регресионното уравнение беше използван постъпковия
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алгоритъм (stepwise method), с вероятност за грешка от 0,10. Резултатите от
регресионния анализ, обаче трябва да тълкуват условно, трябва да се има предвид малкия
брой изследвани лица.
Съгласно получените резултати заложените в модела независими променливи
обясняват значителна част (68,9%) от дисперсията на стреса (коригираната стойност на
квадрата на множествения коефициент на корелация е 0,689). Данните идентифицират
четири значими предиктора: „Качества на ръководителя” (със стандартизиран
регресионен коефициент Beta= –0,370), „Съотношение на положителни и отрицателни
нагласи към колегите» (Beta= –0,420), „Възможности за развитие» (Beta= –0,343) и
„Емоционални изисквания към работата” (Beta=0,396). От тази гледна точка ниските
качества на ръководство, преобладаването на отрицателни нагласи към колегите,
недостатъчните възможности за развитие, както и повишените емоционални изисквания
към работата значимо предвиждат високо равнище на стрес, като ефектите са
приблизително балансирани и съвместно обясняват в значителна част стреса.
Резултатите също свидетелстват, че за равнището на стрес е важна не само системата на
деловите отношения (вкл. качества на ръководство, възможности за развитие и
емоционални изисквания на работата), но и системата на лични взаимоотношения:
доминиращите положителни/отрицателни нагласи към колегите (симпатия/антипатия) в
професионалната микросреда. От тази гледна точка позитивните личните
взаимоотношения могат да играят съществена превантивна роля (в качеството на буфер)
по отношение на равнището на стрес.
Изводи
За равнището на стрес е важна системата на деловите отношения ( качества на
ръководство, възможности за развитие и емоционални изисквания на работата).
67% от работещите имат положителни нагласи и 16% - отрицателни нагласи към
професионалната си общност.
Позитивните личните взаимоотношения могат да играят съществена превантивна
роля (в качеството на буфер) по отношение на равнището на стрес.
Работещите на смени изпитват по-голямо безпокойство за работата си, по-голяма
удовлетвореност от условията на труд, по-силно единство на групата, но и в по-голяма
степен изпитват ролеви конфликти, отколкото работещите на редовна смяна.
Литература
Калчева, С.(2018). Психологически измерения на ежедневния труд, С., Диомира.
Калчева, С.( 2019). Оценка на професионалния стрес, С., Диомира.
Николова, Р. (2018).Физиология на труда, С., МУ.
Стоянов, В.(2011). Психичен стрес в организацията, Системен модел на изследване,
Варна, ВСУ.
Kriestensen, T. (2005), The COPSOOQ – a tool for assessment and improvement of the
psychosocial work environment. Scandinavian Journal of Work, Environment &Health, 31.
Nikolova, R. (2015). Funktional Effect of stress, AASCIT, Journal of Medicine, vol.1,
N 3.
Stoyanov, V. (2015), Coping with stress at different levels of work stress, ВСУ,
електроннен сборник, бр.8.

666

ИЗМЕРЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И
ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС В НОВОСТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ В
БЪЛГАРИЯ
Евелина Михайлова Проданова, Доктор по психология,
Site Program Manager, Uber
ORGANIZATIONAL CULTURE AND OCCUPATIONAL STRESS IN
NEWLY STARTED VENTURES IN BULGARIA
Evelina Mihaylova Prodanova, PhD,
Site Program Manager, Uber
Резюме: Проведено е изследване сред новостартиращи компании в България с цел
идентифициране на организационно-културния им профил и в търсене на взаимовръзки с
професионалния стрес в тези компании. Използва се моделът на конкуриращи се ценности, който
разграничава четири основни културни типа (кланова, адхократична, пазарна, йерархична).
Резултатите идентифицират, че водеща е кланова (семейна) култура, следвана от адхократичната.
Установена е отрицателна връзка между клановата дименсия и професионалния стрес и пазарната
ориентация е най-значимият предиктор на професионален стрес. С нарастване възрастта на
компаниите се наблюдава засилване на дименсията пазарна култура.
Ключови думи: организационна култура, стартап, професионален стрес, пазарна дименсия,
кланова
Abstract: A research among Bulgarian startups has been conducted aiming at identifying the
organizational cultural profile of newly started ventures and looking for interrelationship between
organizational culture and occupational stress. The Competing Values framework is used to establish the
dominant dimension between the four types of organizational culture - clan, market, adhocracy, and
hierarchy. The results show that leading dimension among Bulgarian startup organizational cultures is the
clan (“family”) followed by the ad-hoc culture type. It has also been proven that the clan dimension has a
negative correlation with the occupational stress and the market orientation is a predictor of such. As
startups mature, the market dimension becomes stronger.
Keywords: organizational culture, cultural dimension, market, occupational stress, clan, adhocracy

Процесът по формиране на организационна култура започва от създаването на
компанията. Поради функциите на вътрешна интеграция и външна адаптация тя има
жизненоважна роля за оцеляването и развитието на всяка организация. Сама по себе си
тя не е необходимото и достатъчно условие да се постигне бизнес ефективност и печалба,
защото в контекста, в който функционират организациите има външни и вътрешни
фактори, оказващи влияние. Поради тази причина е необходимо типът култура да се
адаптира спрямо периода от жизнения цикъл на компанията. Ендрю Петигрю въвежда
термина организационна култура (ОК) през 1979 г., но до днес няма категорично
съгласие относно същността ѝ (Илиева, 2006). Едгар Шайн я определя като “система от
убеждения и ценности, открити, установени и развити от дадена група хора в процеса на
справянето ѝ с проблемите на външната адаптация и вътрешната интеграция и приети
като валидни от всички членове на организацията за коректен начин да се възприемат и
разрешават тези проблеми.” (Schein, 1990). В определенията на авторите се съдържат
няколко общи компонента, а именно ценности, основни възгледи и мирогледи, символи,
убеждения, норми, герои, ритуали. ОК е сила, която ръководи поведението. Е. Шайн
откроява три равнища на ОК спрямо степента, до която всяко позволява да се получи
информация за нея: артефакти; възприети ценности и вярвания и базисни принципи
(Schein, 2010). Според Дженифър Чатмън, Чарлз О`Райли и Дейвид Калдуел културите
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се различават основно по своите доминиращи ценности и норми и ОК е форма на
социален контрол и нормативно социално влияние, което възниква, когато хората в
организацията са съгласни за това кои са техните характерни поведенческите норми
(Chatman & O`Reilly, 2016). Дефинирани са седем основни ценности: иновация,
стабилност, уважение към хората, ориентация към резултата, внимание към детайлите,
екипност, агресивност, подредени уникално.
Според Ким Камерън и Робърт Куин, силата на ОК е в обединяващото ѝ свойство
и извеждането на организацията към успех (Cameron & Quinn, 2012). За да бъде една
организация ефективно функционираща, то нейните цели и стратегия трябва да са в
синхрон с ОК, т.е. тя изпълнява функция на адаптивност (Denison, 1990). Основно
функциите на културата се разглеждат като вътрешни и външни. Според Сава Джонев
ОК има базисна регулативна функция - тя уравновесява моделите на поведение и е
предпоставка за координация на съвместните усилия; детерминира структурата на
организацията, има социализираща функция и комуникативна роля навътре и навън от
нея (Джонев, 2000). Според Давидков, ОК мотивира избора на лични и групови цели и
ценности и определя йерархията им и осигурява приемственост (Давидков, 2005, 2015).
Културата има и възпитателна и самовъзпитателна, контролираща и самоконтролираща
функция. Важна е за изграждането на идентичност от страна на всеки член на
организацията, тя е групообразуващ фактор, като едновременно с това служи за
диференциация между отделните индивиди и групи.
Едно от най-разпространените сравнения на културите по конкретни измерения се
прави от Хеерт Хофстеде, който ги разграничава по крос-културни перспективи и
обръща внимание на взаимодействието между национална и ОК (Hofstede, 2001).
Познати са още моделите на Даниел Денисън (Ouchi, 1980, 1981; Denison, Arbor &
Mishra, 1989), Терънс Дийл и А. Кенеди (рамка с шест културни елемента), Р. Харисън и
Ч. Хенди открояват също четири типа култура по вътрешноорганизационни критерии,
свързани с властта, ролята, задачата и фокус върху личността (Джонев & Димитров,
2015; Schein, 2010). К. Камерън и Р. Куин базират типологизирането на ОК на шест
ключови измерения: доминиращи характеристики, ръководство на организацията,
управление на персонала, организационна спойка, основни стратегии, критерии за успех.
Основните четири типа ОК според техния модел на конкуриращи се ценности са:
Йерархична (строго структурирана работна среда; конкретни процедури управляват
поведението на служителите; стабилност, предвидимост, ефективност, поддържане на
ефикасен трудов процес); Пазарна (фокусирано внимание върху транзакции с външни
обекти; сключване на сделки за осигуряване на пазарно предимство; амбициозни цели;
фокус върху производителност и конкурентоспособност); Кланова (колективистична, с
фокусът върху “ние”; членовете споделят ценности, цели, работят в екип и са
съпричастни един към друг); Адхократична (адаптация към променящите се пазари,
успешни модели на функциониране: иновации и разработване на нови начини за
достигане до клиентите; водеща е визията за бъдещето, но цари организационна
анархия). Според голяма част от проучванията на К. Камерън и Р. Куин, 80% от
организациите развиват доминиращ организационен културен тип. В обобщение,
анализът на моделите на ОК показва, че преобладават две основни дименсии, по които
се диференцират т.нар. конкуриращи се ценности - “гъвкавост срещу стабилност” и
“вътрешна срещу външна ориентация”.
Организационна култура и професионален стрес
Последиците от стреса в професионален план се свързват както с влошаване на
психичното и физическо благополучие на служителите, така и с намаляване на
индивидуалната ефективност и ефикасност на работното място (Стоянов, 2011). Всяко
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изменение в организацията създава неопределеност, заплаха за сигурността на работата,
страхове, промяна в навиците на работа и установените норми. Това може да доведе до
съпротива, изисква допълнителни усилия за справяне от страна на служителите и може
да доведе до умора, изтощение, загуба на мотивация и бърнаут (Илиева, 2006).
Спецификата на динамичната и променяща се среда, в която се зараждат и виреят
новостартиращите компании и която дава много предпоставки за поява на
професионален срес, поставя въпроса дали определени типове ОК са предиктори за повисоки равнища на стрес. Т.нар. „стресори” са факторите, които биха могли да
продуцират дезадаптивни симптоми – физически (соматични, телесни), психологични и
поведенчески. (Проданов, 2017).
Източниците на стрес са обособени две групи модели. Първата акцентира върху
процеса, или какво се случва, когато индивидът е изложен на влиянието на стресорите.
В тази група попадат транзакционният модел на Р. Лазаръс и кибернетичният модел на
Д. Едуардс (Стоянов, 2011, с. 39). Втората акцентира върху идентифициране на стресори
в организациите, които се свързват с определени последици в индивидуален и
организационен план. Тук влизат интегративният модел на Дж. Иванкевич и М.
Мейтсън, моделът за съответствие между средата и индивида (Person-environment fit
model), моделът за изискванията и контрола в работата (Demand-control model), теорията
за контрола (Control theory), моделът на работен стрес на К. Купър и мета-модела на Т.
Биър за аспектите на организационния стрес (пак там, с. 38). Един от методите е
„Индикаторът за професионален стрес” (OSI) по модела на Купър и колеги (Cooper et al.,
1988; Robertson et al., 1990). В него се разглежда директното влияние на стресорите върху
важни за организационното поведение променливи (удовлетвореност от труда,
физическо и психично здраве), но допуска и модериращите ефекти, приписвани на
различни индивидуални фактори („локус на контрола”, „тип А”). Друг подход поставя
акцент върху стресори, свързани с ролята на служителя на работното място - “ролева
неяснота” и “ролеви конфликт” (Jex, Britt, 2008). Те водят до обърканост и
непоследователност в поведението, противоречията в подаване на задачи и изискванията
от служителите могат да бъдат демотивиращи. Ролевата неяснота е продукт на ситуации,
които водят до това членовете да се чувстват несигурни за своите функционални
задължения, правомощия и отговорности, да са объркани относно начините и средствата
за постигане на целите и последствията от съответната им дейност, правилата и
ценностите, които са имплицитни за съответната ОК (Проданов, 2017). Тези стресори са
производни на структурните измерения на организацията и на равнището на яснота на
ролевите предписания. Ефектът на ролевите стресори се модерира и е във
взаимозависимост с различни фактори – удовлетвореността от различни аспекти на
трудовата дейност, възприемането на ръководителя (мениджъра) като подкрепяща
фигура, привързаността към организацията, личният потенциал за влияние върху
колегите и др. (Rizzo et al., 1970; Радославова, 2005).
Проданов извежда 7 основни стресори, имащи универсален характер за оценка на
професионалния стрес: „ролева неяснота”, „ролеви конфликт”, „работно
натоварване”, „междуличностни конфликти”, „ограничения, налагани от
организацията”, „възприятия за контрол” и „конфликти работа-семейство”
(Проданов, 2017). Техни изражения има в средата на новостартиращите компании.
Стресът понякога има положителни последствия - например да мобилизира служителите
за постигане на по-добри резултати. Това обаче се случва, когато се управлява от
подходящи организационни и индивидуални стратегии, както и ОК, която при нужда
насочва поведението както на лидерите, така и на служителите.
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Емпирично изследване
Проведено е емпирично изследване с цел да се установи какъв е профилът на ОК
на новостартиращи компании у нас и каква е връзката на дименсиите на ОК с
професионалния стрес. ОК се операционализира с част от въпросник на К. Камерън и Р.
Куин Organizational Culture Assessment Instrument с 6 айтема с по 4 алтернативи,
установяващ параметрите на настоящата култура. Данните за надеждностконсистентност на айтемите показват добра и много добра надеждност на въпросника
(кланова с α =0,77; адхократична с α =0,76; пазарна с α =0,81 и йерархична с α =0,73). За
да се оценят стресорите и тяхната интензивност е използван въпросник, който се състои
от 32 айтема, групирани в 5 скали, адресиращи очакваните основни източници на стрес
в деловата среда (Проданов, 2017).
Извадка: 81 представители на новостартиращи компании в България, заемащи
длъжности на основатели, съоснователи и управители (53%), служител бизнес развитие
и маркетинг мениджъри (по 7%) и др. Най-голям брой респонденти са завършили
магистърска степен (57%) и бакалавърска степен (31%). Най-много изследвани лица са
на 20 - 30 години (54%) и 40% са на 30 - 40 г. 60% са жени; 40% са мъже. Компаниите,
които участват са от различни сфери на дейност, 2 от тях са с нас 80 служителя, 4 имат
между 35 и 40 служителя, толкова са и компаниите с 20 до 30 наети лица, а 44 са тези,
чиито екип е с под 10 служителя.
Резултати от емпирично изследване и анализ на получените данни
Тенденцията, която се очертава от описателните статистики на основните
измерения на културата обрисува профил, доминиран от дименсиите „кланова” (ср.
стойност 33,74) и „адхократична култура” (ср. стойност 29,78). Третото измерение е
„пазарна” (ср. стойност 21,27) и последна е дименсията „йерархична култура” (ср.
стойност 15,04) (вж. Фигура 1, Таблица 1). Представляват интерес и констатираните
значими взаимовръзки, които могат да бъдат анализирани и чрез коефициента на
детерминация - r². Той дава представа за силата на връзката чрез процента на обяснената
вариация. В Таблица 2 са отразени линейните корелации между отделните измерения на
ОК в новостартиращи компании.

Фигура 1: Профил на ОК на новостартирали компании в България
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Таблица 1. Дескриптивни (описателни) статистики
на основните измерения на ОК
Дименсии на ОК

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Кланова

81

,00

58,33

33,7449

11,23784

Адхократична

81

9,17

66,67

29,7798

9,65660

Пазарна

81

5,00

84,17

21,2737

11,09759

Йерархична

81

,00

32,50

15,0370

7,05145

Таблица 2: Линейни корелации между измеренията на ОК и
професионалния стрес

А – кланова култура; Б – адхократична култура; В – пазарна култура; Г - йерархична
култура

Най-силната взаимовръзка (отрицателна), е между дименсиите кланова и пазарна
(r = - 0,711, R²=0,510%). Като се има предвид, че клановата дименсия е доминираща,
пазарната хипотетично се очаква да бъде значима в профила на ОК на
новостартиращите компании и двете дименсии съчетават противоречиви
характеристики и ориентации (клановата съчетава гъвкавост/автономия и ориентация
навътре; пазарната – фокус навън и стабилност/контрол). Друга силна корелация има
между адхократична и йерархична култура (r = - 0,537, R²=0,290).
Предвид това, че новостартиращите компании функционират в силно конкурентна
среда и продуктите им се борят с тези на традиционни организации, които имат опит,
изграден имидж и засвидетелствани пазарни позиции, то е изненадващо, че пазарната
дименсия остава доста зад първите две измерения. Фирменият профил се характеризира
с вътрешно единение, споделени цели, съпричастност, работа в екип, силно изразено
усещане за “ние”, атмосфера на свобода на действие и възможности за вземане на
решение от отделния член. Малко са правилата и процедурите, разчита се на колективен
контрол и съзнание за общия успех. Минимален е броят равнища на мениджмънта,
отсъстват официалностите, насърчават се самоинициативността и проактивността.
Успехът в клановите организации се приема като поддържане на благоприятен
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организационен климат и се разбира като грижа за хората, които са част от
организацията. Адхократичният тип култура е с фокус върху силно изразена
иновативност. Търсят се нови решения и продукти. Лидерите не са явно откроени,
властта е свързана с проект или моментна нужда и това както е примамливо, т.к. избягва
прекомерната централизация и формализация, така води със себе си потенциалното
усещане за хаос и липса на отговорност. Сравнително близките стойности на клановата
и адхократичната дименсии на ОК съвсем не е учудващ феномен, защото те споделят
едни и същи ориентации относно гъвкавост и автономия. Разликата е в това, че едната
(клановата) е насочена към вътрешната интеграция, докато другата (адхократичната) –
към външната среда. В контекста на новостартиращите компании това може да е
положително, т.к. участващите в организацията са мотивирани да дадат най-доброто от
себе си и да използват в максимална степен уменията и знанията си. От друга страна,
липсата на централизирана власт и контрол може да доведе до липса на отговорност и
неспособност да се вземе подходящо решение в ситуация, която е жизненоважна за
продължаващото развитие на организацията. Адхократичността е временно явление и
тази култура не създава устойчивост и предпоставки за стабилност. Тя е много полезна
като субкултура, като част от голямото, когато има иновативен проект. Адхократичните
форми не са непременно неефективни, но дали е най-подходящо това да бъде доминиращ
тип в новостратиращите компании?
Предвид тези фактори, изненадващо е, че пазарният компонент в профила на ОК
на новостартиращите организации е зад първите две измерения. Констатираната
отрицателна взаимовръзка между пазарната и клановата култура е логична, т.к.
ориентациите на двете са съвсем различни - клановите промотират включеност,
неконкурентност и ангажираност, докато организациите с пазарна ориентация се борят
за първенство, силно конкурентни са и са ориентирани навън, към клиента и пазара. Няма
значими различия във възприятията на изследваните лица към ОК по отношение на пола,
образованието и възрастта.
Влияние на организационната култура върху професионалния стрес
Измеренията адхократична и йерархична култура нямат значими корелации с
променливата професионален стрес. Връзките с общия бал на професионален стрес са
на двата полюса и са сравнително силни – клановата култура се свързва отрицателно
със стреса, докато пазарната култура е свързана положително с него. След множествен
регресионен анализ се оказва, че пазарната ориентация е най-значимият предиктор
за професионалния стрес - колкото по-пазарно се ориентира една новосформирана
компания, толкова е по-вероятно организационната среда да бъде оценена като постресова. Връзката е умерено силна – обяснената вариация е 22% (R²=0,219) (Таблица
3).
Таблица 3: Линеен регресионен анализ на влиянието на измерението В (пазарна култура)
върху професионалния стрес
статистики
предиктор*
(нез.пром.)

Станд.
коефициент
Бета (ß)

F

значимост

R

R²

Ст. грешка на
оценката

Пазарна
култура

+0,468

22,116

0,000

0,468

0,219

0,49

*зависима променлива: „професионален стрес”
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По отношение връзката на стреса с финансовите показатели, той е по-висок при
новостартиралите компании, които са привлекли повече капитал. Не може да се
определи дали стресът има значение за размера на годишния приход. Може да се обобщи,
че ОК и професионалният стрес не са значимо свързани с чистата печалба. Направено е
и сравнение на компаниите по етап на развитие. Оказва се, че с „възрастта” намалява
клановата, а се увеличава адхократичната и пазарната ориентация на ОК и
професионалният стрес е по-висок при „по-старите” новосъздадени компании (за всички
източници на професионален стрес).
От резултатите и направения анализ от проведеното научно изследване се
прокрадва идеята, че новостартиращите компании не се стремят непремено към успех, а
по-скоро към това да оцелеят максимално време в създаденото “семейство”, атмосферата
на свобода, себеизразяване и себедоказване, романтичната утопия на това да бъдем “себе
си” и да се наслаждаваме на работата като хоби (Проданова, 2019). Стремежът и
удовлетвореността не идват от крайния резултат, а от процеса на ангажираност в
новостартирала компания. Работата, задачите се организират добре, ефективно, но поскоро се гонят непродуктивни цели. Новостартиращите компании са изправени пред
нелеката задача да се научат как да балансират. Необходимостта от преминаване от един
към друг доминиращ тип ОК според етапа на развитие е валидна за всяка компания.
Клановата култура безспорно кара всеки член да се чувства приет, да усеща, че
“притежава” част от компанията. Налага се компанията да бъде и адхократична, за да
реагира на често непредвидените промени на околната среда или дори
вътрешноорганизационни изисквания. Клановата култура може да бъде много
подходяща за създаване на ядрото на компанията, това, което ще изгражда екипи, ще
създава стратегии и процеси. В първите 2-3 години тези два типа култура се преплитат
успешно. След първите 2-3 години се очаква компанията да е разработила и утвърдила
продукт и/ли услуга, която е готова да бъде маркетирана, да има стратегия как да
достигне до потенциалните клиенти и да се справи с предизвикателствата, които това
води след себе си. Това означава, че пазарен тип ОК би бил положителен именно в тази
критична фаза на растеж. Свързана е с известна формализация, с преструктуриране или
дори въвеждане на структура и процеси, които до този момент не са съществували.
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EMOTIONAL CULTURE AS A FACTOR FOR COMPETITIVENESS
Katerina Vladimirova Mitova, MA in Labour and Organisational
Psychology, Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’
Резюме: От най-древни времена, човешкият индивид е заставен да се конкурира със своите
себеподобни. Фокусът на доклада е насочен към конкурентоспособността на индивида и
емоционалната култура, разглеждайки ги като взаимосвързани елементи в професионален план.
Емоционалната култура е сравнително нов за научната литература и обществен живот термин.
Въпреки това, нейната природа има съществено значение за всеки един аспект от човешкото
съществуване. Настоящият труд представлява опит да се разкрие ролята на емоционалната
култура в процеса на надпревара на работното място и как тя би подпомогнала изграждането на
коректни конкурентни отношения в труда.
Ключови думи: емоционална интелигентност, емоционална култура, конкурентоспособност,
труд, работно място
Abstract: Since ancient times human being have been in constant competition between each other.
The focus of the report is on the competitiveness of the individual and his emotional culture, perceiving
them as mutually connected elements in a professional plan. Emotional culture is a relatively new term for
scientific literature and public life. This work represents an attempt to discover the role of emotional
culture in the process of competition at the workplace and how it would support the building of civil
competitive relationships at work.
Keywords: emotional intelligence, emotional culture, competitiveness, labour, workplace

Човешкият индивид е обект на редица изследвания през годините. Той е
разглеждан и анализиран от различни научни области, като най-значими за разбиране
на неговата същност се смятат философията, антропологията и психологията. Дълбоко
заложените способности в индивида са един от неоспоримите факти, с които се сблъсква
познанието, в опит да разбере човешката природа.
Притежаваните от човешкия индивид способности и компетенции са основните,
значими за успешното му развитие елементи, не само в личностен, но и професионален
план. Докато способностите могат да се определят като индивидуални психични
предпоставки за овладяване на знания, умения и навици, необходими за успешно
справяне с определени дейности, то компетенциите от своя страна представляват набор
и равнище на знания, умения и навици, нужни за успешна изява в дадена сфера на
дейност (Паунов, 2013). Самото наличие на подобен род дадености обаче далеч не е
достатъчно за постигане на житейски успех, било то в личностен или професионален
план. Известно е, че отделната личност трябва да притежава умения, посредством които
да подпомогне и продължи развитието на своите способности и да усъвършенства
своите компетенции.
Макар в същността си успехът да притежава прекалено субективен характер, в този
смисъл, може да се заключи, че емоционалната интелигентност има съществено влияние
върху цялостното развитие на личността. Поставяйки я в основата на успеха в
професионалното развитие, настоящият доклад е фокусиран върху два свързани с нея
термина – емоционална култура и конкурентоспособност. Те се разглеждат като
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взаимосвързани елементи в процеса на надпревара на работното място, като връзката
между тях е емоционалната интелигентност Целта на конкретната разработка е да се
проучи на теоретично и емпирично равнище, съществува ли наистина връзка между
посочените понятия.
По своята същност човекът е социално същество (още Аристотел го определя като
„социално животно“). Формирането и развитието на човешката личност, социалното и
професионалното развитие на човека и изобщо цялото му съществуване е подчинено
основно на два фактора на взаимодействие - останалите човеци и заобикалящата го
среда. Човешкият индивид се намира в непрекъснато взаимодействие с тях, което е
необходимост не само за формиране и развитие на неговата личност, социализацията и
съществуването му, но и предпоставка за възникване на промени в тези процеси.
Общуването със себеподобните в процеса на социализация и факторите на средата са
основание за възникване на конкуренти отношения между членовете на обществото.
Всеки индивид е подложен на натиск от редица фактори, оказващи влияние върху
формирането и развитието на неговата личност. През последните години все повече
изследвания показват, че човекът е подложен на въздействието им още от най-ранния
етап от своето съществуване. Влиянието на външната среда върху човешкото същество
по време на пренаталния период например е смятано за естествен процес на възпитание.
Твърди се, че през деветте месеца, в които човешкото същество живее в утробата на
майката, нейното тяло е неговата околна среда и още там се откриват доказателства (от
пренаталната психология и психоанализата) за задействани процеси на обмен в
телесното и в психичното на индивида (Богданова, 2013).
Изследванията през последните години доказват силата на въздействие на
външните фактори. Твърди се още, че по време на бременността в човешкото същество
се изграждат изначални основи на неговото здраве, емоционалност, начин на общуване,
дори на неговите интелектуални и творчески способности. Допреди 20-30 години се е
смятало, че човешкото същество през този период няма чувства и мисли. Днес вече е
прието, че то чувства, мисли, чува, усеща и всичките процеси, които имат остналите
човешки същества като слух, обоняние и т.н., всичко това то развива в себе си още
съвсем в началото. Пренаталният период се счита за най-благоприятния период за
въздействие върху индивида. Смята се, че през този период е възможно да се оказва
въздействие върху човешкото същество както съзнателно, така и несъзнателно. Това от
своя страна влияе върху създаване на благоприятни или неблагоприятни условия за
формиране на различните личностни характеристики. Преживяванията му през този
период се съхраняват като опит в подсъзнателната памет. Спомените от вътреутробния
живот са запаметени и регистрирани на клетъчно ниво (Сежер, 2012).
В контекста на разглежданата тема, пренаталното възпитание на човешкият
индивид, дава възможност родителите да подпомогнат благоприятно формирането на
личността на индивида и дори да положат основи на неговото бъдещо професионално
развитие. Това може да се случи, ако бъдещите родители са в състояние да изпълняват
изцяло ролята, която природата им е поверила - да бъдат съзнателни възпитатели.
Според учените в областта, съществено важно е родителите да подходят отговорно и с
разум към тази своя роля, тъй като съществуват примери, които граничат с лудостта.
Такъв е известен случай с касетки за бременни, произведени от американски психолог.
Той препоръчва същите да се носят на коремите на бременните с помощта на колан,
смятайки, че звуците от тях стимулират плода и увеличават неговите показатели, найвече интелектуалните такива. Стремежът на родителите, породен от желанието за
създаване на възможно по-конкурентоспособни деца обаче, довежда до неблагоприятни
последствия за тяхното развитие. Изкуствено стимулираните отвън същества, които са
подложени на въздействието на тези звуци се оказват хиперактивни, с нервни и
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храносмилателни нарушения. Посоченият пример е свързан с дълбоко залегнал от
древни времена стремеж към конкуриране и постигане на надмощие. Той е показател за
съществуваща връзка между емоционална култура и конккурентоспособност, които на
по-късен етап в развитието се пренасят от сферата на социално взаимодействие към
работната среда в процеса на надпревара на работното място.
Като термин в икономиката, конкуренцията обхваща идеята за хора и организации,
стремящи се към възможно по-голям пазарен дял, влияние върху пазарните процеси контрол върху ценообразуването, налагане на пазарна цена, които им осигуряват
пазарна мощ. Наподобяваща надпревара, конкуренцията има и принудителен характер.
Той се изразява в изискване към отделния индивид или организацията да предлага найдобрата гама от продукти/услуги на възможно най-добра цена, което от своя страна
налага да се ограничи конкуренцията на съответния търговец. Много често обаче това
довежда до използване и прилагане на не толкова коректни методи и средства за
отстраняване на конкурентни обекти, с цел постигане на надмощие над тях. От
икономическа гледна точка, проблемът се дължи преди всичко на ограничените ресурси
и блага, които стимулират тази надпревара за господство върху тях.
Различните алтернативи за постигане на надмощие при конкуренцията обаче
предполагат специфично поведение, което е свързано с друг поглед върху термина.
Разглеждайки конкуренцията в този смисъл, то могат да бъдат предсказани редица
форми на поведение от страна на участниците в борбата за господство. Практиката
показва, че поведението в процеса на конкуренция през последните години все повече
се изменя по посока на „нечестна игра“ между конкурентите. В съвременни условия
конкурентните отношения не винаги се уреждат, съгласно правилата, предвидени в
регламентираните документи. Въпреки че съществува действащ Закон за защита на
конкуренцията, който цели да осигури защита и условия за разширяване на
конкуренцията, все повече се увеличават примерите за злоупотреби и нелоялна
конкуренция. Днес разбиранията за конкуренция все по-често остават далеч от
хуманността, а примери за това могат да се открият във всяка една сфера на трудова
дейност. Редица специалисти в областта споделят за наличието на този тип конкуренция.
С оглед настъпващата реорганизация в условията на живот и видоизменените
човешки взаимоотношения през последните десетилетия, зачестяващите злоупотреби в
процеса на надпревара на работното място биха могли да се отнесат до същността на
емоционалната интелигентност. Наред с всички настъпващи изменения на средата и
промените в обществото се повишава наличието на конкуренция във всяка една сфера
от човешкия живот. Ето защо, съвременните реалности налагат промени и в този процес.
Подобни ситуации насочват вниманието към функцията на конкуренцията, която е
свързана не само с решаване на икономически въпроси, но и с усет към етични, социални
и културни въпроси. Това от своя страна налага утвърждаване на емоционалната
култура като основна ценност, не само за отделния човешки индивид и неговото
личностно развитие, но и за процесите и отношенията в професионален план (Петрова,
2015). Що се отнася до конкурентоспособността, тя може да бъде разглеждана от много
и различни гледни точки, но в настоящата работа фокусът е поставен върху
психологическия ѝ характер, който повлиява процеса на взаимодействие между
индивидите, изпълнявайки ролята на служители в процеса на надпревара на работното
място.
От най-древни времена поведението при взаимодействието между различните
индивиди се основава, както на техните индивидуално личностни характеристики, така
и на тяхната култура. Наблюденията върху процеса на човешките взаимоотношения
показват, че днес човекът все повече се нуждае от повишаване нивото на емоционалната
култура. Все по-необходимо е човеците да са културно чувствителни един към друг или
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по друг начин казано, способни да съобразяват поведението и действията си според
личността и културата на другия. Въпреки разнообразието от тълкувания на понятието
култура и съществуващите различни култури по света, всяка от които притежава свои
разбирания, традиции и ценности, емоционалната култура може да се се определи като
най-стабилна за формирането и развитието на отделната личност. Тя би могла да
подпомогне човешкия индивид в личностното, но и в професионалното му развитие, ето
защо се превръща в значима за него ценност по пътя на усъвършенстването му като
човешко същество. Съществуват различни концепции на емоционалната култура, но в
настоящата разработка тя се разглежда в контекст на влиянието, което оказва върху
поведението в конкуриращи се отношения (Петрова, 2015).
„Под емоционална култура е необходимо да се разбира съвкупността от редица
умения като способност за анализиране на собствените и чужди емоции; осъществяване
на ефективна комуникация, прилагане на адекватни за ситуацията подходи; проява на
емоционална устойчивост и проницателност по отношение на опитите за емоционална
манипулация; овладяване на техниките за разпознаване и контрол на невербалните
сигнали“ (Петрова, 2015, с. 843). В условия на непрекъснато настъпващи промени,
процесите в организациите днес са съпроводени с огромни количества стрес и
напрежение. Усилията, които трябва да полагат служителите в своята дейност са
свързани не само с професионални качества и умения, но и с личностни такива.
Емоционалната култура, включваща в себе си баланса между хуманния и принципния,
общочовешкия и професионалния, емоционалния и рационален поведенчески модел се
налага, като значимостта й все повече нараства. А конкурентоспособността от своя
страна е една от най-необходимите и значими за напредъка на човека в труда
способности днес. Тя се характеризира с особеностите на всяка една друга способност,
а именно възможността същата да бъде развивана и усъвършенствана. Ето защо може
да се твърди, че тази способност е взаимосвързана с емоционалната интелигентност,
която позволява на индивида в най-голяма степен да достигне до своето личностно и
професионално усъвършенстване. В този смисъл, емоционалната култура е способът за
постигане на успех в надпреварата на работното място, като моделира поведението в
него, съгласно общочовешки правила и норми.
Разглеждано в организационен план, поведението в процеса на надпревара на
работното място следва да се отнесе до елементите на емоционалната интелигентност,
които се проявяват, както следва: 1) „себепознанието - проявява се в наличието на
самоувереност, реалистична самооценка, самокритично чувство за хумор; 2)
саморегулирането - проявява се в наличието
на сигурност и интегритет;
комфорт/справяне в ситуация на несигурност; отвореност към промени; 3) мотивация проявява се в наличието на стремеж към постижения, оптимизъм, дори пред лицето на
провал, съпричастност от страна на институцията и колегите; 4) емпатия – проявява се
в наличието на опит в изграждането и подкрепата на таланти; 5) социални умения проявяват се в ефективност в ръководене на промени, способност да убеждава, опит в
съставянето и ръководството на екипи“ (Гюрова, 2015, с. 310). Всички те лежат в
основата на емоционалната култура, за която с оглед на гореизложеното, може да се
твърди, че има важно значение в ситуациите, при които се наблюдава конкурентно
поведение. Възможно е в процес на конкуренция да се достигне до използване на
емоционална манипулация, с цел провокиране на определени емоции и постигане на
желано поведение. Основна роля в подобен случай имат самоконтролът и
емоционалната устойчивост, посредством които би могло да се избегне поддаване на
манипулацията. Ето защо нивото на емоционална култура е от изключително значение
за справяне с проблеми в професионалния живот.
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През последните години, психологическите процеси все по-често биват
разглеждани в организационен контекст. Като основа за редица изследвания те са
насочени предимно към поведението на индивида, използванте от него подходи, методи
и средства при взаимодействието му с останалите индивиди и средата в процес на
извършване на неговата трудова дейност. В тази връзка, една от най-често
разглежданите сфери на трудов дейност е управлението и развитието на персонала. Като
съвкупност от различни дейности (подбор, администриране, обучение, развитие на
персонала) управлението на човешките ресурси заема съществено място в основата на
последващи процеси в организацията. Съвременните тенденции в труда все повече
биват изменяни, в резултат на непрекъснато развиващото се технологично общество и
произтичащите от него промени и изисквания. Индивидът и организацията са изправени
пред огромна конкуренция, която също бива изменяна в процеса на конкуриране.
С оглед контекста на разглежданата тема и с цел да се изясни ролята на
емоционалната култура и връзката ѝ с конкурентоспособността в процеса на надпревара
на работното място е проведено кратко допитване по темата. Изследването представлява
опит да се изучи съвременната действителност по избраната проблематика,
разглеждайки и анализирайки мнението на определена целева група. В изпълнение на
тази задача то е насочено конкретно към специалисти в областта на управление на
човешки ресурси. Изборът на настоящата група лица се дължи преди всичко на
естеството им на работа, който предполага и налага непрекъснато взаимодействие със
служители, заемащи различни длъжности и притежаващи специфични професионални
и личностни характеристики.
Участие в допитването взеха общо 10 души (4 мъже и 6 жени) на възраст между 25
и 48 години. Специалистите по управление на човешки ресурси заемат позиции в
организации с различни сфери на дейност като: HR агенция, Аутсорсинг компания,
Енергетика. По-голямата част от тях се занимавали предимно с подбор на персонал, а
останалите с обучение на служителите. Те притежават различен трудов стаж в областта
на човешките ресурси (между 1 и 5 години). Ограниченият трудов стаж до 5 години при
целевата група на изследването е съобразена с последните тенденции и промени на
средата и технологичното общество. Целта е да се постигне яснота относно
отношението между емоционалната култура и конкурентоспособността на служителите
в съвременни условия на непрекъснати промени и изисквания на средата, организациите
и обществото.
Използван метод за реализиране на настоящото изследване е анкетата. Избраният
метод дава възможност да се отчетат мнението и отношението на респондентите според
реалните условия в съвременната професионална среда. Посредством събиране на
данни, предоставени от специалисти в областта на човешките ресурси се цели да се
анализира съществува ли според тях взаимовръзка между емоционална култура и
конкурентоспособност. В допълнение се изследва и доколко конкурентното поведение
между служителите остава скрито за управляващите процеса на взаимодействие.
Анкетната карта, посредством която се осъществява изследването се състои от общо 15
айтъма и е предоставена на изследваните лица в Google Формуляри. Тя съдържа 10
затворени въпроса, отговорите на които са предварително зададени и 5 демографски,
при които лицата сами трябва да конструират отговора си. Айтъмите в анкетната карта
са разпределени по начин, по който се обособяват три области на изследване.
В първата част от изследването, въпросите са насочени към наблюденията и опита
на респондентите по отношение на съществуващата конкуренция. Според получените
резултати по първи айтъм, поначало изглежда по-скоро спорен въпроса какъв е найчесто стремежът, който лежи в основата на надпреварата на работното място.
Отговорите на изследваните лица при него са разпределени,, както следва: „постигане
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на успех на всяка цена“ – 4 души, „постигане на успех посредством лоялно отношение“
– 4 души и „постигане на успех посредством „мръсна игра“ – 2-ма души. Липсата на
категоричен отговор на разглеждания въпрос е свързана преди всичко с особения
характер на поставената в центъра на изследването тема за конкуренцията на работното
място. Това се дължи на нейната двойнствена природа, според която тя би могла да се
определя, както като положителна предпоставка за повишаване мотивацията и стремежа
към постигане на успех, така и като основа за създаване и използване на неприемливи
методи и средства на поведение при взаимоотношенията между конкуриращите се лица.
Резултатът показва, че не е лесно да се установи влагания от човека смисъл в процеса на
конкуренция. Това от своя страна може да се отнесе, както към умението на служителя
да прикрива своите амбиции и използвани техники за постигане на успех, така и към
възможностите и способностите на специалиста, необходими за улавянето им. Макар че
при разглеждания въпрос се наблюдава резултат, според който респондентите се
обединяват около две от възможностите за отговор, които са противоположни, трябва
да се вземе предвид възможността за трети отговор, който представлява по-различна
интерпретация на първия. При „постигане на успех на всяка цена“ се предполага, че
човекът е готов на всичко за да постигне своята цел. Това допуска използване на
всякакви методи и средства, както лоялно, така и нелоялно отношение. Ето защо, според
получените резултати по въпрос №1 може да се заключи, че специалистите разпознават
по-често крайни стремежи за постигане на успех, включително „мръсна игра“ сред
служителите в процеса на надпревара на работното място.
В подкрепа на това предположение са получените данни по следващия втори
въпрос, който е насочен към определяне на типа конкуренция на работното място у нас.
Отговорите, дадени от респондентите са по-категорични от тези по първи въпрос, тъй
като според 7 души съществуващата у нас конкуренция е „нелоялна“, според 2-ма души
тя е „лоялна“, а само един „не може да прецени“. С оглед интерпретацията на
предходния въпрос, може да се допусне, че при по-голяма конкретност и яснота при
поставяне на въпроса, респондентите се обединяват по-категорично към наблюдаваните
отношения в работна среда. Във въпрос №3 респондентите са запитани кой е типът
конкуренция, който срещат най-често в процеса на своята работа като служители. Само
един от тях твърди, че среща лоялна конкуренция, цели седем се сблъскват с нелоялна
такава, а остналите двама от запитаните твърдят, че не срещат никаква конкуренция. Все
по-често и все по-явно в наши дни, хората използват нечестни методи и средства за
постигане на конкурентно надмощие над другите във всеки един аспект от живота. Това
се случва и в организационен план, където служителите са изправени пред
необходимостта да се съревновават за позиции и постижения. Много често обаче тези
нужди и стремежи излизат извън професионалните и етични норми на поведение и се
използват техники за постигане на успех, посредством вреда на конкурент. Особеното
при такв тип поведение е, че неизбежно се достига до засягане на личността, не само на
професионално, но и на лично ниво. Интерес тук представлява резултатът, според който
две от лицата отразяват липса на конкуренция в своята работа. С оглед непрекъснатите
промени и изисквания на средата в съвременното общество, би било наивно да се
твърди, че не съществува конкуренция, тъй като примерите за нейното присъствие се
наблюдават непрестанно във всяка една сфера. Ето защо, отговорът на специалистите
насочва вниманието към други два въпроса: колко успешни са те в своята работа и по
какъв начин постигат професионалните си постижения, което обаче би променило
линията на изследването, тъй като същата не е цел на настоящата разработка.
Разглежданият 4-ти въпрос е продължение на предишния, като е насочен към срещаният
тип конкуренция от специалистите в тяхната работа, но в професионален план - в
процеса по управление на човешките ресурси. За разлика от отговорите на въпрос № 3,
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служителите тук изразяват мнение, според което само 2-ма от тях срещат нелоялна
конкуренция, 4-ма лоялна и 4-ма не могат да преценят. Тези данни насочват вниманието
към интерпретацията на втори въпрос, при който се установи, че използваните методи и
техники на поведение в процес на конкуренция не са лесни за улавяне и не могат да се
определят категорично точно. В полза на това твърдение свидетелстват получените
резултати при първите 4 айтъма.
Във втората част от изследването се цели да се проучи мнението на изследваните
лица по отношение на процеса на конкуренция, емоционалната култура и
конкурентоспособността. За разлика от въпросите, заложени в първа част, при
настоящата респондентите са по-категорични в отговорите си. Според получените
данни, осем души са съгласни, че типът конкуренция се предопределя от емоционалната
култура, един изразява несъгласие и един не може да прецени. В продължение, при
следващия въпрос 6 души определят мястото на емоционалната култура като силно
застъпено в процеса на конкуренция, а останалите 4-ма като слабо застъпено.
Сравнявайки разглежданите два въпроса се появява несъответствие между получената
информация, тъй като докато при първия само осем души смятат, че конкуренцията се
предопределя от емоционалната култура, то при втория всички участници определят
място на емоционалната култура в процеса на конкуренция, било то силно или слабо
застъпено, макар че съществува и трета възможност за отговор, според която
емоционалната култура няма място в процеса. Несъответствията в тази посока
продължават и при следващия въпрос, който цели да се оцени в каква степен начинът и
методите, използвани в процеса на конкуриране на работното място, звисят от
емоционалната култура. Отново осем души изразват оценка, както следва: „във висока
степен“, един „в ниска степен“, като според един „не зависят“. В допълнение,
респондентите са запитани дали емоционалната култура може да послужи за справяне с
нелоялната конкуренция. Съгласно получените данни, осем от десет души са напълно
съгласни с твърдението, а останалите двама изразяват своето категорично несъгласие.
Разглеждането на конкретните въпроси е поредно доказателство за трудностите,
които се пораждат при изследвания в областта на емоционалната интелигентност. Като
част от нея, емоционалната култура и конкурентоспособността, разглеждани като
свързани елементи, представляват сложни за интерпретация понятия, както става видно
от събраните данни, които отразяват несъвместимост помежду си. Въпреки
констатираните разминавяния при отговорите на респондентите във втора част, се
установи тяхното мнение относно отношението между емоционалната култура и
конкуренцията, според което първата има място в процеса на конкуренция и именно тя
определя типът ѝ, методите и средствата, използвани в процеса на съревнование на
работното място.
В последната трета част от анкетата са поставени само два, но изключително
значими за настоящото допитване въпроси. Първият от тях цели да се определи
съществува ли връзка между емоционална култура и конкурентоспособност според
изследваните лица. А вторият е ориентиран към съществуваща зависимост между
конкурентоспособността на индивида и нивото на неговата емоционална
интелигентност. При последния въпрос респондентите имат възможност да посочат
повече от един отговор, а съотношението между тях е, както следва: „при висока
емоционална култура е по-вероятно“ – 9 души, „при ниска емоционална култура е повероятно“ – 5 души, „няма връзка между ниво на емоционална култура и
конкурентоспособност“ – 0 души. За разлика от първите две части на изследването,
където се наблюдава колебание при отговорите на въпросите, при последната трета част,
която е съставена от само два въпроса, респондентите са категорични в своите отговори.
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Според всички взели участие в анкетното проучване специалисти, съществува тясна
връзка между емоционалната култура и конкурентоспособността.
Макар изследването да не покрива необходимите критерии, за да бъде счетено като
статистически значимо, то дава представа за отношението на специалисти в областта на
управление на човешките ресурси към разглеждания проблем. Получената информация
в настоящото анкетно проучване свидетелства за съществуването на емоционалната
култура и конкурентоспособността като тясно свързани помежду си елементи в процеса
на съревнование на работното място. Данните, придобити чрез допитването отразяват
невъзможността да се отговаря категорично на въпроси, свързани с емоционалната
интелигентност. Това от своя страна се дължи преди всичко на емоционалната същност,
субективното отношение и възприемането на проблема от страна на изследваните лица.
Представлявайки съчетание между двата термина емоции и култура, под емоционална
култура „е необходимо да се разбира съвкупността от редица умения като способност за
анализиране на собствените и чужди емоции; осъществяване на ефективна
комуникация, прилагане на адекватни за ситуацията подходи; проява на емоционална
устойчивост и проницателност по отношение на опитите за емоционална манипулация;
овладяване на техниките за разпознаване и контрол на невербалните сигнали“ (Петрова,
2015, с. 843). Тя може да бъде интерпретирана като способ, метод, инструмент или
средство за преодоляване на житейски и професионални ситуации, като е необходимо
да се вземе предвид, че посочените умения, които лежат в основата ѝ се развиват на
базата на личностни качества и се проявяват под формата на конкретно поведение.
Отражението върху лични и пофесионални отношения между субектите, което дават те
като съвкупност се дължи на генетично детерминирани емоционални качества на
личността. Именно те са основният елемент на емоционалната култура, благодарение на
които се усвояват уменията, съставляващи емоционалната интелигентност, която се
определя като вторият компонент на емоционалната култура (Петрова, 2015).
В контекста на съревнованието на работното място, емоционалната култура,
разглеждана като взаимосвързана с конкурентоспособността създава моделиращ
характер. Необходимо е да се обърне внимание на възможностите, които предоставя тя
пред индивида в процеса на надпревара на работното място. Като съществен елемент от
емоционалната култура, емоциите по своята същност могат да бъдат положителни и
отрицателни, а това от своя страна предопределя поведението на служителите. В този
смисъл, може да се допусне, че положителните емоции съдействат за създаване на добра
комуникативна връзка, доверие, подкрепа и лоялно отношение, докато отрицателните
биха могли да доведат до проява на нелоялни отношение (Петрова, 2015). Свързаните
помежду
си
емоционална
интелигентност,
емоционална
култура
и
конкурентоспособност представляват предпоставка за успешно и ефективно управление
на процеса на конкуренция. Съществено важно за реализиране на лоялна конкуренция е
поведението на участниците в нея е да е съобразено, не само със стремежа към постигане
на лични облаги и печалба, но и с използваните методи и средства, чрез които се достига
до тях. Известно е, че ефективността в такава ситуация се дължи на възможността човек
да е в съзвучие с чувствата на другите хора и да я насочва в положителна в емоционално
отношение посока или казано по друг начин създаването на резонанс (отзвук).
С оглед същността на човешката личност като социално, разумно и емоционално
същество, емоционалната интелигентност се превръща в неделима част от нея. Като част
от емоционалната интелигентност, емоционалната култура може да се определи като
основа предпоставка за благоприятно човешко съществуване и развитие. Човекът е
подложен на непрекъснати междуличностни взаимодействия, благодарение, на които
има възможност да живее и чувства истински. Възможно е да се допусне, че поведението
и действията му при надпревара на работното място зависят от нивото на неговата
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емоционална култура. Разглеждайки я в контекста на конкурентните отношения, тя се
превръща в способ за усъвършенстване на отношенията и поведението е професионлен
план. Влиянието, което оказват емоциите върху човека са неоспорими. Ето защо
емоционалната интелигентност и емоционалната култура заемат значимо място при
усъвършенстване и използването на конкурентоспособността.
Предимствата и
значимостта на високата емоционалната култура могат да се открият в най-голяма
степен в липсата ѝ, поглеждайки случващото се наоколо. Всеки един индивидуален опит
за себепознание, себеусъвършенстване, себереализация и повишаване нивото на
емоционална култура и интелигентност би допринесъл, както за личностно и
професионално развитие, така и за еволюцията на човечеството в глобален и световен
мащаб.
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ADAPTATION OF ARAB IMMIGRANT WOMEN IN EUROPEAN
CONTEXT
Nour Alsaraj, MA Organisational Psychology and Cross Cultural
Management, SU “St. Kliment Ohridski”
Abstract: Migration is a process of people’s movements across countries because of many reasons political, economic, studying, etc. Adaptation in the host country needs a lot of effort and time from the
migrant in order to feel himself an affective society member, this will be achieved by understanding the new
culture and interacting with it. Migrant Arab women face a serious problem in the host country such as
lack of language skills, family obligations and adaptation in the labor market. Arab migrant women face
more problems than men because their culture is very different from European culture, especially towards
women.
Keywords: migration, intercultural adaptation, cultural competence, migrant Arab women in Europe.

Migration is a process of population movement either across an international border or
within a country. Globally, five to ten million people cross an international border yearly to
take up residence in a different country with a higher percentage of women than men. People
migrate for different reasons but women usually have their own motives including family
reunification, economic incentives, and educational opportunities, as well as escaping from
gender-based discrimination and/or political violence and gaining more social independence.
While there are many benefits of immigration, living in a new society presents enormous
challenges for immigrant and refugee women and migration may not necessarily make these
women’s status better within or outside home. They have to navigate social systems,
government bureaucracy, new cultures, and languages. Besides having to establish themselves,
they also have to meet the basic necessities of life such as employment, housing, food, and
shelter. Even after the initial resettlement period, they continue to encounter various challenges
in their adopted country. Moreover, the process of immigration might be dehumanizing. All
these circumstances of immigration can influence women’s health in general and their mental
health in particular.
People migrate for different reasons but women usually have their own motives
including family reunifications, economic, incentives, and educational opportunities. Recently
we saw a huge migration movement after the political violence such as in Syria, Iraq, Yemen,
Libya, etc.
The main problem from being a migrant from Arab countries in European countries is;
the big gap between two cultures which settled among thousand years of being different, for
females is more complicated issue.
Collectivism. In contrast to Europe Countries’ self-reliant and “individual centered”
approach to life, social life in the Arab region is characterized by “situation-centeredness”, in
which loyalty to one’s extended family and larger “in-group” takes precedence over individual
needs and goals (Nydell, 1987; Yousef, 1974).
What is Intercultural Adaptation?
International migration has more than tripled in size between 1960 and 2015 (Migration
Policy Institute, 2017). Although the volume of migrant population by country of destination
varies widely, history and research evidence have shown that immigration reshapes population
and local communities, and new immigrants have significant impact on economic, educational,
and labor systems. In addition, the interaction between immigrants and their host society culture
influences the cultural landscape of the migration countries.
As the volume of international migration increases over time, it becomes more important
to understand the process of intercultural communication between immigrants and their host
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society members, which becomes the building block of cultural changes that happen to both
immigrants themselves and their host society.
Intercultural adaptation: is a long-term process, which varies with each individual. Kim
(1989) defines intercultural adaptation as a process to increase the level of fitness to meet the
demands of the new cultural environment. According to Martin and Nakayama (2000) most
scholars agree that cultural adaptation is similar to the other transition processes in life (e.g.,
new job, new place to live, studies in a big city).
Cultural adaptation has traditionally (Furnham and Bohner 1986; Ellingsworth 1988;
Kim 1989) been seen as a responsibility of a newcomer.
Kim (2001) notes that the process of adapting to a new cultural context can produce a
feeling of loss of cultural identity for some people and stimulate personal growth for others.
Kim suggests that the extent of cross-cultural adaptation can be observed through the
following three aspects:
 functional fitness;
 psychological health;
 intercultural identity;
For example, if an immigrant is well-prepared for changes in the new environment, is
ethnically similar to the host society members, and has an adaptive personality, he or she is
more likely to perform well in the workplace, feel more satisfied in life, and form an
‘intercultural’ identity.
Affective competence refers to the emotional and motivational capacity to deal with the
various challenges of living in the host environment. A positive, willing, and flexible self-other
orientation engenders greater openness and lessens unwarranted negativism toward new
cultural experiences.
Acculturation and Adaptation
Acculturation occurs when groups of individuals with different cultures come into
continuous first hand contact with subsequent changes in the original culture patterns of either
or both groups. Acculturation is premised on the existence of ethnic, cultural, and national
identities and entails both cultural and psychological changes in individuals following
intercultural contact. Acculturation strategies include integration, assimilation, separation,
marginalization, and enculturation. Studies have linked the lack of acculturation with poor
health among immigrants but this association is much stronger in integration and assimilation
strategies compared to other acculturation strategies
Berry (1992, 1997) defines acculturation as, ‘culture change that results from
continuous, first-hand contact between two distinct cultural groups’ (p. 69) based on Redfield,
Linton, and Herskovits (1936). In other words, acculturation happens through communication.
Berry refers to adaptation as both the strategies used during acculturation and its outcomes.
According to Kim (1977), ‘the complexity with which an immigrant perceives the host
society will be influenced by language competence, acculturation motivation, and channel
accessibility, mediated by interpersonal and mass communication experiences’ (p. 68). Her
interactive model of cross-cultural adaptation puts communication directly in the path of
acculturation, specifically, interpersonal communication and mass media usage.
Kim’s model has been evaluated as a major contribution to acculturation research in
theorizing the communication process in an individual’s cultural learning (Hsu, 2010).
Rudmin (2003a, b) cites G. Stanley Hall (1904) as the first psychologist to address
acculturation, however it is the Redfield, Linton and Herskovits (1936) definition that has
persisted throughout the last century:
All "those phenomena which result when groups of individuals having different cultures
come into continuous first-hand contact, with subsequent changes in the original cultural
patterns of either or both groups." (p. 149).
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Contact has been examined in various forms from temporary to continuous as well as
voluntary and involuntary types.
Change has been examined as a process and an outcome including acculturation as:
 Biological – disease resistance
 Political – immigration policies
 Economical – foreign workers
 Social – discrimination & prejudice
 Cultural – changes in behavior, values, identity etc.
Cross-cultural adaptation unfolds over time in a process that entails two interrelated subprocesses, acculturation and deculturation. Acculturation entails the acquisition of the new
cultural patterns and practices in wide-ranging areas including the learning of a new language,
thereby bringing about a development of cognitive complexity, or the structural refinement in
an individual’s internal information-processing capacity with respect to the newly acquainted
host culture. As acculturation takes place through new learning, deculturation or unlearning of
some of the old cultural elements occurs, at least in the sense that new responses are adopted in
situations that previously would have evoked old ones. The act of acquiring something new is
the suspending and, over a prolonged period, even losing some of the old habits at least
temporarily.
Gradually and imperceptibly, at least some of their old cultural habits are likely to be
replaced by new ones. As the interplay of acculturation and deculturation sets into motion,
adaptive changes begin to take place, initially in the “surface” areas of original cultural habits,
in such outwardly behaviors as choices of dress, food, and music. Given a sufficient amount of
time for new cultural learning and adaptation, some of the deeper level changes are also likely
to take place in the realm of aesthetic and emotional sensibilities of experiencing life’s pleasure,
joy, and beauty, and even moral and ethical values about what is right and wrong in one’s public
and private conduct, as well as the very notion of self in relation to culture.
Each adaptive change inevitably accompanies stress in the individual psyche—a kind
of identity conflict rooted in resistance to change and the instinctive desire to retain old habits
in keeping with the original identity, on the one hand, and the necessity to change behavior in
seeking harmony with the new milieu, on the other. This internal conflict is essentially between
the need for acculturation and the resistance to deculturation, that is, the “push” of the new
culture and the “pull” of the old. The psychological disequilibrium created by such conflicting
forces generate moments of “crisis,” which are manifested and revealed in emotional “lows” of
uncertainty, confusion, and anxiety. Stress, as such, is an expression of the instinctive human
desire to restore homeostasis, that is, to hold constant a range of variables in internal structure
to achieve an integrated whole. Some people may attempt to avoid or minimize the anticipated
or actual “pain” of disequilibrium by selective attention, denial, avoidance, and withdrawal, as
well as by compulsively altruistic behavior, cynicism, and hostility toward the new or changed
external reality. Others may seek to regress to an earlier state of existence in the familiar home
culture, a state in which there is no feeling of isolation, no feeling of separation.
Cultural Competence
Developing an understanding of culture and the way in which it operates is fundamental
to understanding what it means to be culturally competent. There are many ways to understand
culture. Some people may view culture in broad terms, recognizing language, behaviors,
attitudes and values as an integral part of culture. Others may have a narrower and more
concrete understanding of culture, focusing on the more tangible aspects of culture such as food,
dress, music and the arts.
Migrant Arab women in European context
The history of Arab immigration to Europe:
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Arab Immigration to Europe has a long history, but increased substantially in the last
decade.
Arabs in Europe are people of Arab descent living in Europe today and over the
centuries. Several million Arabs are residents in Europe. The vast majority form part of what is
sometimes called the "Arab diaspora", i.e. ethnic Arabs or people descended from such living
outside the Arab World. Most of the Arabs in Europe today are from the Maghreb (Morocco).
The current estimate of the Arab population in Europe is approximately 6 million (the
total number of the Arab population in Europe described beneath is 6,370,000 people), mostly
concentrated in France, Italy, Spain, Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium,
Sweden, Denmark, Norway, Finland and Greece. The majority of migrants come from Algeria
(2.2 million), Morocco (1.4 million), Tunisia (950,000), Lebanon (700,000), Palestine
(700,000), Syria (350,000), Iraq (250,000), Egypt (220,000), Jordan (150,000), Yemen
(150,000), Libya (100,000) and Sudan (100,000).
Most Arabs in Europe are followers of Islam but there is also a sizable Arab Christian
community living in Europe. For example, almost half of Lebanese immigrants are Christians.
Main challenges which Arab migrant women face in European countries:
Lack of language skills:
Without language skills it is harder for migrant women to obtain information about their
rights and about services available. Furthermore, poor language knowledge by migrant women
tends to negatively impact the education prospects of their children. Refugee women are
particularly affected, as they have less knowledge of the language compared to other migrant
women and to male refugees and are less likely to participate in introductory language courses.
Family Obligations, Childbearing and Access to Services:
The family situation, childbearing and childcare responsibilities often affects the
integration of migrant women and their ability to access services. Research shows that refugee
women are particularly affected by childbearing. They have higher fertility rates than other
migrant women or native-born women and, on average, are particularly likely to be pregnant in
their first year after arrival.
Adaptation of Arab Migrant Women in European Labor Market:
Being able to work is key to integration. But as European members supporting third
country nationals have found, migrants often have difficulties accessing the labor market or
have no choice but to accept jobs for which they are overqualified. This is particularly the case
for migrant women, who have the highest difficulty entering the labor market and often end up
employed in informal, low-wage and precarious employment or with contracts that usually
provide them with limited rights and protections.
Research has shown that female migrants often receive less integration support than
men, particularly when it comes to number of hours of language training and active labor market
measures. This could be because integration services usually don’t focus on family migrants,
or because more resources tend to be put towards assisting refugees who are on social
assistance, which is not usually the case for women who arrive through the family reunification
process.
Migration to a wealthier country can provide improved career opportunities and skills
acquisition for women, as well as a better quality of life and increased security (employment or
otherwise) for themselves and their families. If they do return home, migration can also transfer
skills to less-developed countries (UNFPA and IMP, 2004; Lorenzo et al., 2005). At the same
time, many highly skilled migrant women are employed in low-skilled jobs, indicating a gap
between expectations and opportunities in destination countries.
A Process of Integration for Arab Migrants; is a Sharing Responsibility between the
Migrants and European Countries:
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Integration almost universally demonstrates a "substantial relationship with positive
adaptation" and "integration seems to be the most effective strategy if we take long term health
and well-being as indicators” (Schmitz cited in Berry, 1997, p. 25).
"Social support" or having "supportive relationship with both cultures" and "links to one's
heritage are associated with lower stress." (Berry, 1997, p. 25).
Integration as a concept has drawn the attention of scholars for the last four decades and
it has been defined as a multi-staged process concerning both the immigrant and the host
society. Since the notions of cultural-assimilation and nation-building have been substituted by
European countries with a discourse that allows for more diversity in terms of cultural and
religious accommodation, national models of migration management started to endorse
integration as a two-way path of mutual change. Scholars have divided the process of
integration into four stages.
The most notable segmentation of integration is that done by Esser (2000), who
identifies four spheres that allow for a migrant full integration into the receiving society: a phase
of placement, a phase of cultural integration, a phase of identity redefinition and a phase of
social interaction.
Integration, therefore, takes shape through a process of inclusion and mutual
accommodation in different spheres of social life.
Existing national Western European models of integration have been categorized on the
bases of their approach to legal and cultural integration, or the combination of the two. Models
giving particular attention to the level citizenship access have been identified as pluralist or
multicultural, ethnic or differential-exclusionary, and assimilationist (Carmon 1996) while
those concerned with not only the legal sphere of integration, but the cultural aspects as well,
have been classified as multicultural, individualist, cosmopolitan and assimilationist (Moodod
2007).
Since the rise of terrorist attacks in Western Europe and the United States of the early
2000, multiculturalism was put into the spotlight by the media and political parties and accused
to be the cause of radicalization, segregation and little integration of the Muslim communities
(Mullally 2013; Salih 2004; Salvatore 2007; Read 2007).
With the largely politicized backlash of multiculturalism, national models began to
standardize to an integration approach shared among various member states of the European
Union. This standardization took two simultaneous directions; the implementation of civic
integration requirements for new arrivals and measures to combat xenophobia and
discrimination which allow migrant communities to maintain a margin of cultural and ethnic
diversity (Joppke 2007). Civic integration measures, first introduced by the Netherlands in the
1990s and quickly becoming a model for Europe (Michalowski 2004), are directed primarily
towards newcomers and their scope ranges between the attempt to acculturate immigrants and
to provide them with the tools to become full members of the receiving society (Corbett 2006;
Etzioni 2007; Jacobs and Rea 2007; Joppke 2008). Certain civic integration programs in fact
tend to take an assimilationist turn by trying to acculturate the migrant to a Western life-style,
showing for instance images of homosexuality and nudity. Other curricula, however, are limited
to a mix of useful information and core constitutional values. Civic integration, therefore, can
take the form of an assimilationist policy depending on the ways in which it is implemented
and the degree to which it requires migrants to assimilate in order to become active part of the
receiving society (Ferris 2016).
Arab people, for their part, are thought to embrace multiculturalism over assimilation
with greater intensity than some other ethnic minority cultures (Lambert & Taylor). Although
one researcher went so far as to describe some ethnic Arab communities in the West as "a nation
in exile rather than as immigrants" (Stockton, 1985, p. 123), it is probably more accurate to
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emphasize the heterogeneity of acculturation within specific Arab communities and among
Arab peoples in general. Indeed, acculturation may differ from one family member to another.
Research provides provisional evidence that some factors may be associated with Arab peoples'
greater acculturation to and life satisfaction in some Western countries. These factors include
longer residence in a host country, younger age at immigration, not recently visiting one's
Arab country homeland, and being of a Christian religious background (Faragallah, Schumm,
& Webb, 1997).
As for family functioning, it is well known that periods of disharmony are common on
and after arrival in a new country and as familial role patterns change (Eldering & Knorth,
1998a, 1998b). In some instances, family satisfaction itself may be associated negatively with
acculturation, and family conflicts, children going out with friends, and arranged marriages
(Eldering & Knorth).
A limited range of findings suggests that in some Arab cultures, males may be better
acculturated than females, but for both sexes, acculturation was positively related to better
mental health (Ghaffarian, 1987). Research in Belgium revealed that with increasing
acculturation, the demand for preventive care among Arab origin decreased, delays for
consulting for a curative problem were reduced, and prognoses were improved. But vague
complaints (which are, as will be seen, consistent with Arab culture) increased (Van der Stuyft,
De Muynck, Schillemans, & Timmerman, 1989).
 Many organisations and initiatives provide overall support for migrant women in their
integration process.
 The Bulgarian Council of Refugee Women provides counselling and advice to newly
arriving refugee women for their adaptation and integration in Bulgaria.
 The Refugee Women’s Association offers advice to refugee women based in the United
Kingdom on services and opportunities, in particular concerning language courses,
rights and entitlements, professional re-qualification, access to education and grants and
school access for children.
 The Migrant Women Association in Malta has a wide range of projects to support
integration of migrant women.
 Vienna-based Peregrina is a counselling centre for women, offering advice regarding
legal and social matters, career and education, as well as offering language courses,
psychological counselling and therapy.
 RAJFIRE (Network for the Autonomy of Women Immigrants and Refugees) in France
provides migrant women with information and support on administrative, legal and
social issues.
 The Lighthouse, from Spain, guides migrant women in their integration through training
and assistance in their contacts with educational, health and social services.
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HOW ARAB IMMIGRANT’S WOMEN FACE THE ISLAMOPHOBIA
AND ARE THEY ABLE TO WEAR HIJAB COMFORTABLY IN
EUROPEAN COUNTRIES?
Nour Alsaraj, MA Organisational Psychology and Cross Cultural
Management, SU “St. Kliment Ohridski”
Abstract: Islamophobia is a fear of Islam in terms of behavior and attitude, because of
Islamophobia Muslims in the world face violence and negative reports all over the world. Mass media
distributes, focus and exaggerates these negative ideas, so Muslims face verbal threats, and physical
aggression. Arab women are victims of the Islamophobia because the misunderstanding about their rule in
the social, political, academic, and practical life. In Europe, the choice of wearing Hijab holds a big
discrimination for Muslim women, because she will feel uncomfortable and being accepted everywhere.
Keywords: Fear of Islam, Discrimination, Violence towards Muslims, Stereotypes of Arab women,
Hijab

Islamophobia:
Islamophobia, literally a fear of Islam is defined in terms of behavior and as an attitude.
It is important to make a clear distinction between behavior and attitude. Behavior is observable
for those who are confronted with it, while an attitude cannot be directly observed. Behavior
may be the effect of an attitude. An attitude is than a predictor of behavior. Islamophobia as
negative behavior towards Islam and Muslims includes ‘hostility’, ‘violence’, ‘rejection’,
‘exclusion’, and ‘discrimination’.
The Runnymede Trust (1997) identified Islamophobia as an unfounded hostility towards
Islam. The European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) registers
discrimination and violence towards Muslims and negative reports about Muslims in the mass
media. After ‘9/11’, the Centre observed an increase in violence against Muslims as well as an
increase in negative mass media reports. They noticed that Muslims are more than other groups
confronted with exclusion, discrimination, and violence. Many Muslims suffer from
discrimination in education, on the labor market and at the housing market. Their educational
level is below average, their unemployment rate above average. Furthermore, Muslims face
verbal threats and physical aggression (EUMC, 2003; 2004; 2006).
The National Council of Canadian Muslims’ (NCCM) campaign to end Islamophobia
illustrates the impact-based approach. On June 29, 2016, NCCM launched its “Charter for
Inclusive Communities” (“the NCCM Charter”). The NCCM Charter does not explicitly define
Islamophobia but focuses on its impacts.
“Muslim women are attacked in the streets”, mosques have been vandalized, and that
Muslims face prejudice at work and school.
Experts in Islamophobia have also adopted the impact-based approach when defining
Islamophobia in the context of legal proceedings. An expert witness in Elmasry identified
Islamophobia as “the way in which Islam is presented as an unchanging single entity, ‘other’
than
Euro-American
society,
and
characterized
by barbarism, sexism and violence.”49. Though the definition advanced included recognition
that the homogenization of Muslim creates “a sense of fear”, the impact on Muslim
communities remained the essential features of the definition.
Saadi raised the question of whether a Muslim woman had been subject to inordinate
surveillance in her work place. In considering the claim, adjudicator Faisal Bhabha referenced
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Elmasry, supra note 17 at para 117.
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the Ontario Human Rights Commission’s definition, which recognizes Islamophobia as an
“emergent form of racism” linked to fear, but he also expounded on the concept.50.
4 The Main Stereotypes of Arab Women in Western countries:
Arab women were always victims of the stereotyping process. There is little
understanding of either their status as women or the total context of Arab woman lives. There
is also very little understanding about the Arab woman’s role in the social, political, academic,
and practical life. They appear as shapeless bundles of black veiled from top to bottom that
you hardly see their eyes, and sometimes even their eyes are covered. This image could be true
of some Arab women in limited areas or for a specific period of time, but this image has been
widely generalized that it became a reason to overlook those women’s character.
Over all, Arab women in Western literature have been represented as a plain image. They
have no sound, no soul and no identities. They are represented as uncivilized non-entity, either
caring of their beauty, or on the other hand imprisoned behind a veil of powerlessness,
appendage to her husband and they're always mute.
It is very gloomy that even in the latten Orientalist writings and in the modern films, the
image of Arab woman is never changed. “Arab women are still never in the work place,
functioning as doctors, computer specialists, school teachers, print and broadcast journalists, or
as successful well-rounded electric or domestic engineers. Movies don’t show charitable Arab
women such as those who belong to the Mosaic Foundation, which donates millions to poor
people and hospitals, Women using their right of voting and participating in political life as
Syria and Egypt gave women the right to vote as early as Europe did—and much earlier than
Switzerland. Today, women make up nearly one-third of the Egyptian parliament. You would
never guess from what is been written in the books or portrayed in films that Arab women are
as diverse and talented as any others.” (Shaheen J. 2001 P 14)
As most of Arab women are Muslims; Muslim women in Western societies struggle with
the misconceptions and stereotypes regarding gender roles and religious attire. Certain Muslim
women’s decision to choose motherhood over a career or to wear the hijab outside of the walls
of their houses have become largely debated topics in the mainstream media.
The constructed image of submissive and victimized Muslim women loosens their agency
and sense of self-worth in the public space. Through a fairer ethnic and religious media
representation women’s image could be redefined, allowing them to defend their religious
choices with their own voice.
The general Muslim women’s distrust in feminism is often caused by the belief that
feminism is essentially a Western product based solely on secular ideals and liberalism. If
Islamic feminist movements were able to gain a wider audience these misconceptions and
distrust could be reduced.
Muslim women’s tools for agency could therefore be better accommodated by
Multicultural policies rather than by assimilationist measures which have been proved to be
color blind and often opposing the strengthening of religious identities.
To Veil or Not to Veil: Is Hijab a Choice?
For Arab immigrants to Europe, the choice of whether to cover or not by women becomes
even more profound in a country where women pride themselves on feminism and
independence, often viewing the Islamic way of covering as oppressive.
Women who cover or veil in Europe know they will stand out in a way they will not in
the Middle East.
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Prophet Muhammad (peace be upon him), the founder of Islam, was among the world’s
greatest reformers on behalf of women (Goodwin, 30). Mohammad’s directives on this issue
were addressed to both sexes and could not be clearer:
Say to the believing men that they should lower their gaze and guard their modesty…
And say to believing women that they should lower their gaze and guard their modesty…
As quoted by Jan Goodwin in The Price of Honor, Islamic scholar Dr. Zaki Adawi says,
"This section of the Qur’an also states that women should not show ‘their adornment except
what normally appears.’ This means it is left to custom. There has never been an Islamic
obligation for women to cover at any time.
As Islamic radicalism arose at the beginning of the last decade, the pendulum for Muslim
women swung the other way again. Once more they were to be hidden behind veils, a
development that now seems to legitimize and institutionalize inequality for women.
In the last decade, discussions about the necessity of regulating, as well as actually
regulating, traditions associated with Islam have become widespread in Western European
countries. Examples can be drawn from several places:

In Belgium, wearing clothing covering one's face in public was unanimously
banned in 2010, citing security reasons.51

In Germany, 8 out of 16 states introduced restrictions from 2004 on wearing
religiously meaningful symbols and clothing, while several of them (e.g. Bavaria and BadenWürttemberg) make exceptions for Christian Western clothing and symbols (including nuns'
habits).52

In France, wearing visible religious symbols (including Islamic headscarves and
Dlarge Christian crossesE) was banned in state schools in 2004, officially for reasons of
safeguarding and implementing French secularism (laïcité)53.

Again in France, a law banning clothing items covering the face and body (i.e.,
niqabs and burqas)54 from schools, hospitals and public transport took effect in 2011, with
punishments directed towards both women who do wear the banned clothing and men who
(presumably) have forced them into doing so55.
Islam or society aggrieves Arab women?
Arab women live under a system which has barely changed despite the undeniable
evolution of their societies and of certain would be ‘revolutionary’ governments to grant women
greater equality and rights, in keeping what we would call desire for ‘modernization’ There
could be a different explanations in each case, but the most important thing is that there is a
very similar image of the Arab woman in regard of the way she had been looked at her body is
the only part that is been represented, and in the other hand there is feeling of superiority and
authority over her. And also, looking at her tradition from the western mentality in comparing
her to the western lady, who is the module for liberality and modernization.” (Yegenoglu, M.
1998. P 99).
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Belgian lawmakers pass burka ban. BBC. 30.04.2010., (15.05.2011).
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Human Rights Watch. 2009. Discrimination in the Name of Neutrality., (17.05.2011). Here section IV.
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French headscarf ban opens rifts. BBC. 11.02.2004., (15.05.2011).
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The niqab is an article of clothing that covers the mouth and nose (most often worn together with a jilbab); it is most popular in the countries
of the Persian Gulf. The burqa refers commonly to an article of clothing that covers the whole body, leaving only an embroidered grill in front
of the wearer's eyes to see through (it is mostly associated with the Afghan chadri). The hijab refers in the European context to a scarf covering
the head (thus leaving the face untouched) and comes in all kinds of colors; depending on the region it may be black (e.g., in Iran), bright (e.g.,
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Cultural expectations regarding gender can complicate the helping relationship. Arab men
may have difficulty accepting a female social worker's directions. When this problem occurs,
it does not arise necessarily from the male himself but may arise from a male family member
in a position of authority such as a father, uncle, older brother, or any older male family member.
We can notice that most of men’s behaviors in Arab societies toward women basing on
traditions background more than an Islamic rule, and whosever learns Islam very well will know
that it doesn’t oppress or abuse women at all, in contrast to this, it deals with women as a
precious part of the society whom must be appreciated from everyone around her.
Islam indicated that whosever deals with women with integrity and respect possesses an
integral, healthy and fully composed personality. On the other hand, a man who abuses women,
mistreats them, or humiliates them is a mean, dishonest and disrespected man. The Prophet
Muhammad (peace be upon him) is reported to have said: “Only an honorable man treats
women with honor and integrity and only a mean, deceitful and dishonest man humiliates and
insults women.” (Alalbane,M. 1988. Hadeeth No 2333).
Islam entitles women to the same rights as men in terms of education. Prophet
Muhammad said, “Seeking knowledge is compulsory for each and every Muslim, male and
female.” (Ibn Maja, M. 1995. Hadeeth No 220). Similarly, Islam gave an extra reward for the
parent who looks after his daughter, and the Prophet often mentioned that women are delicate
and must be treated with delicacy and respect. Islam also forbade all the forms of oppression
and severely detested customs like burying the baby girls alive, which was a custom practiced
by ignorant people in the pre-Islamic era. Prophet Mohammad (peace and blessings of Allah be
upon him) is reported to have said: “He whosoever has a daughter and he does not bury her
alive, humiliate, insult or degrade her and does not give preference to his son over her, such a
person will be granted entry to Paradise.” (Ibn Hanbal, A. 1955. Hadeeth No 24). Islam places
women in an equal situation to that of men in terms of the responsibility of reforming the society
in general. Males and females, men and women, equally shoulder the responsibility of enjoining
good and forbidding evil in society.
It is mentioned in the Quran which the meaning of is translated as: “The believers, men
and women, are helpers, supporters, friends and protectors of one another, they enjoin all that
is good, and forbid all that is evil, they offer their prayers perfectly, give charity and obey Allah
and His Messenger. Allah will bestow Mercy on them. Surely Allah is All-Mighty and AllWise.”
Several social scientists who have studied and/or themselves grown up in Islamic
communities usually done by Western discourses that portray Muslim women as passive and
oppressed. According to Saba Mahmood in her ethnography on the grassroots women's piety
movement in the mosques of Cairo in Egypt, most women make the decision to wear a
headscarf (or other such items of clothing) independently and DfreelyE (i.e., as freely as one
can make decisions in the context of a societal structure) as a sign of their piety, modesty and
morality.
Practical study:
I examined Cultural Competence differences according if they put (Hijab) or not, the table
shows that the significant in (social competence) factor is (p < .000) but no differences in other
two factors of Competence (interpersonal and environmental), this difference because most of
Arab Women they put Hijab and they consider it more comfortable in their social life, they feel
safe while putting Hijab, they prefer not to put off their Hijab ever, for them Hijab identifies
their identity.
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Table 1.
Descriptive Differences by Hijab (Cultural-Competence Factors)

Social
Competence

Interpersonal
Competence

Environmental
Competence

Std.
Deviation

Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean
Lower
Upper
Bound
Bound

N

Mean

1.00

33

38,1212

9,18476

1,59886

34,8644

41,3780

18,00

48,00

2.00

12

25,0833

6,05217

1,74711

21,2380

28,9287

19,00

42,00

Total

45

34,6444

10,22287

1,52394

31,5732

37,7157

18,00

48,00

1.00

33

21,1515

5,46078

0,95060

19,2152

23,0878

10,00

34,00

2.00

12

20,3333

3,91578

1,13039

17,8454

22,8213

16,00

31,00

Total

45

20,9333

5,06503

0,75505

19,4116

22,4550

10,00

34,00

1.00

33

17,0303

3,02577

0,52672

15,9574

18,1032

8,00

21,00

2.00

12

17,4167

2,02073

0,58333

16,1328

18,7006

15,00

22,00

Total

45

17,1333

2,77652

0,41390

16,2992

17,9675

8,00

22,00

Total

339,200

Min.

Max.

44

European countries and EU institutions such as European Parliament need to recognize
Islamophobia as a form of racism. European actors should fight against all kinds of
discrimination, racism, hate crimes and human rights violations as they fight against antiSemitism. The EU should initiate a de-radicalization program in order to re-establish
multicultural Europe.
There is only one way of overcoming all these fears; true Muslims must describe their
faith with patience and moderation and explain and show that an Islam purged of all nonsense
is modern, compatible with science, democracy and logic, enlightened, progressive, opposes
terror and commands love, brotherhood and peace.
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ВЛИЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ
ПРЕЖИВЯВАНЕТО НА САМОТА В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ
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IMPACT OF ECONOMIC FACTORS ON THE EXPERIENCE OF
LONELINESS IN ADULTHOOD
Prof. Nataliya Hristova Alexandrova, D.S.c., International Business School,
Botevgrad
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Резюме: Самотата често се разглежда като симптом или предиктор на психиатрични
проблеми. Това е сложно и уникално изживяване за всеки човек. Има много мнения по отношение
на преживяването на това състояние, но превенцията и проявата на това състояние е строго
индивидуална. Тази статия разглежда влиянието на социално-икономическите фактори върху
преживяванията на самотата. Целта е да се предложи нов подход за определяне на самотата като
норма, превантивна и патологична. Методи: 1) SELLA-S, който съдържа три субскали: социална
самота, емоционална самота и интимна самота. 2) Анкета, съдържаща 24 социално-икономически
фактора. Участници: 108 лица за 20-55 години. Резултати: След обработката на данните и
интерпретирането на резултатите от MANOVA установихме, че следните икономически фактори
имат критично влияние върху хората и е необходима превенция от клиничен психолог и психиатър.
Като такива установихме, че това са факторът "доходи", който статистически значително влияе
върху опита на интимната самота. Хората, чиито доходи са по основен трудов договор и втори
трудов договор, както и тези, чиито основни доходи са от основен договор и наеми, изпитват много
високи нива на самота в сравнение с тези, които работят само на един основен трудов договор. По
същия начин фактор „закъсняло плащане на сметки и кредити“ влияе върху човешкото
благополучие, за което установихме, че хората, които закъсняват с изплащането на дълговете си
повече от два пъти, са изложени на риск да преживява по-висока степен на социална самота в
сравнение с тези, закъсняващи при плащане на сметки и кредити. Семейният статус може също да
има патологичен ефект върху преживяването на интимната самота.
Ключови думи: самота, психично здраве, социално-икономическите фактори, референтни
стойности на самотата за консултативните и клинични психолози
Abstract: Loneliness is often seen as a symptom or predictor of psychiatric problems. It is a complex
and unique experience for every person. There are many opinions pointing to the experience of this
condition, but the prevention and intervention of this condition is strictly individual. This paper examines
the impact of socio-economic factors on the loneliness experience. The aim is to propose a new approach to
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determining loneliness as a norm, preventive and pathological (Tiwari, 2013). Measures: 1) SELLA-S (Di
Thommaso et al., 2004), which contains three subscales: social loneliness, emotional loneliness and intimate
loneliness. 2) Survey containing 24 socio-economic factors. Participants: 108 persons in 20-55 years. Results:
After processing the data and interpreting the MANOVA results, we found that the following economic
factors had a critical impact on humans and prevention is needed by a clinical psychologist and psychiatrist.
As such, we found that these are the "income" factor, which statistically significantly affects the experience
of intimate loneliness. People whose earnings are under a basic employment contract and a second
employment contract, as well as those whose main incomes are from a basic contract and rents, experience
very lonely levels of loneliness compared to those working only at one main employment contract. Similarly,
a "late payment of bills and credits" factor affects human well-being, for which we found that people who
were late in repaying their debts more than twice were at risk of experiencing a high degree of social
loneliness, compared to those who were „late payment of bills and credits". Family status may also have a
pathological effect on the experience of intimate loneliness.
Keywords: loneliness, health psychology, socio-economic factors, loneliness as a norm, preventive
and pathological

Самотата на личността е една от най-актуалните теми в нашата ера. Бързо
променящите се условия на живот, непредсказуемостта на социално-политическата и
икономическа ситуация в страната оказва влияние в сферата на междуличностното
общуване и взаимодействието между хората. Според проучвания и национални
статистики във Великобритания самотата се е превърнала в епидемия след хората в ранна
зряла възраст.
Психиката, съзнанието на съвременния човек се формира и развива в условията на
увеличаващия се информационен поток в процеса на взаимодействие с различни групи
от хора. Всичко това поставя личността в състояние на перманентна готовност и
многобройни социални взаимодействия. Затова появата на все по-голям брой хора,
изпитващи деструктивното въздействие на самотата, може да се окаже парадоксално.
Все по-очевидна е необходимостта от анализ на природата и същността на това
състояние, спецификите на неговото преживяване и прояви в живота и дейността.
Актуални се явяват и приложните задачи, свързани с търсенето на психологически,
психокорекционни и психотерапевтични средства за оказване на помощ на конкретни
хора, страдащи от самота.
Проблемът за самотата основно е съсредоточен в случаите, когато човек смята
живота си за непълноценен. Самотата се възприема като строго субективно,
индивидуално и често пъти уникално преживяване. Анализирането и интерпретирането
на самотата може да се разглежда в рамките на много и различни аспекти (Александрова,
2015).
Самотата често се разглежда като симптом или предиктор за появата на психични
проблеми. Тя е сложно и уникално преживяване за всеки човек. Съществуват много
мнения и връзки, насочващи към преживяването на това състояние и съответно
превенцията и интервенцията на това състояние са строго индивидуални.
Също така самотата е предиктор и за нездравословни поведения (Berkman & Glass,
2000; Newall et al., 2012) като пушене (Cacioppo et al., 2002; Cacioppo & Mary, 2006,
Hawkley et al., 2003; Theeke, 2010; Pressman et al., 2005) или лоша физическа активност
(Hawkley, Thisted & Cacioppo, 2009), с повишена съдова резистентност (Hawkley et al.,
2003), повишено систолно кръвно налягане (Hawkley et al., 2010) повишена
хипоталамична хипофизна адренокортикална активност (Steptoe et al., 2004), променен
имунитет (Pressman et al, 2005), нарушено психичното здраве и когнитивни функции
(Cacioppo & Hawkley, 2009 г), хоспитализация (Löfvenmark et al. 2009) и смъртност (HoltLunstad, Smith & Layton, 2010; Shankar et al., 2011).
Съвременните психологически изследвания отделят все по-голямо внимание и на
връзката между самота и депресивни симптоми (Cacioppo et al., 2006; Heikkinen &
Kauppinen, 2004). Тя е идентифицирана като рисков фактор за депресивни симптоми
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както в кроссекционални проучвания (Nolen-Hoeksema & Аhrens, 2002), така и в
лонгитюдни (Heiniken & Kauppinen, 2004).
Мнозина автори признават, че социалният статус оказва влияние върху
преживяването на самота – установено е, че несемейните и овдовелите хора са
значително по-изложени на риск от преживяване на самота, докато женените хора имат
по-скоро усещане за уединение. Необвързаните изпитват по-малко самота, отколкото
вдовците, но повече от женените (De Grace et al., 1987) По отношение на други
дескриптивни данни, като възраст, пол, ниво на образование, доходи, резултатите са
много противоречиви (De Grace et al., 1987). По отношение на пола Schultz & Moore
(1984) не откриват съществени разлики в степента на изолация между двата пола, докато
според De Grace и сътрудници (De Grace et al., 1987), жените страдат повече от самота, а
според Покровский (2009) мъжете са по-уязвими пред лицето на самотата. По фактора
„образование” данните също са противоречиви: колкото по-високо е нивото на
образование, толкова по-малко вероятно е възрастните хора да страдат от самота (Baum,
1982), но такава корелация не е намерена от други изследователи.
Целта на настоящото изследване е да се разглежда влиянието на социалноикономическите фактори върху преживяването на самота и да се предложи нов подход
за определянето на самотата като норма, предпатологична и патологична (Tiwari, 2013).
Когато се определи в каква степен самотата е засегнала психологическото благополучие
на човека, той ще може да получи адекватна помощ, преди тя да се е превърнала в
патологично състояние. За постигането на тази цел ние предлагаме да бъдат определени
референтни стойности за различните степени, в които самотата застрашава
психологичното здраве на човека. Референтните стойности в медицината се разглеждат
като набор от стойности, които лекарят използва, за да интерпретира резултатите от теста
на пациента. Ние предлагаме да бъдат въведени референтни стойности, които
консултативните и клинични психолози да използват, за да интерпретират
психологическото здраве на човека и да се предложат превантивни мерки. Предлагаме
въвеждане на референтен интервал за хора, които не са засегнати от състоянието на
самотата, референтен диапазон за хора, които са застрашени на психологическо ниво от
последствията на самотата и референтен показател за хора, които са засегнати от
самотата до степен, в която те се нуждаят от помощта на клиничен психолог.
Методи
Скала за социална и емоционална самота – кратка версия (SELSA-S) (Di
Tommaso et al., 2004), която съдържа три субскали: социална самота, емоционална
самота и интимно-личностна самота.
Анкетата съдържа 24 социално-икономически фактори.
Изследвани лица
В изследването участие взеха 108 човека в ранна и средна зряла възраст (20-55
години). Данните бяха събирани в продължение на три месеца.
Резултати
Многофакторен дисперсионен анализ (MANOVA). След обработване на данните
и интерпретиране на резултатите от MANOVA бяха определени три диапазона от
референтни стойности относно влиянието на икономическите фактори върху
преживяването на самота: при стойности от р>0,35 икономическите фактори не
застрашават преживяването на самота. При стойности, при които p<0,34 и p>0,06 икономическите показатели започват да оказват негативно влияние върху
преживяването на самота и е необходима превенция и подходящо консултиране. При
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стойности, при които p<0,05 – икономическите фактори започват да оказват критично
патологично влияние върху човека и е необходима превенция от страна на клиничен
психолог и психиатър. Установихме, че факторът „доход“ влияе статистически
значително върху преживяването на интимно-личностна самота (F(59,47)=3,37; р=0,04).
Хората, чиито доходи са на основен трудов договор и втори трудов договор, а също и
тези, чиито основни доходи са от основен договор и наеми изпитват в много високи
степени самота по отношение на интимния си партньор, в сравнение с тези, които
работят само на един основен трудов договор. По отношение на фактор „закъсняване на
плащане на сметки и кредити“ се установи, че хората, които са закъснявали с
погасяването на своите дългове повече от два пъти, са застрашени от преживяването на
висока степен на социална самота, в сравнение с тези, които са закъснявали веднъж или
нито веднъж (F(39,64)=3,488; р=0,047). Семейното положение също влияе в много
висока степен върху преживяването на интимно-личностна самота (F(135,247)=7,361;
р=0,001). Хората, които живеят на семейни начала без брак, се чувстват във висока
степен самотни спрямо интимния си партньор, в сравнение с разведените или
неженените. При всички тези фактори се наблюдават статистически значими различия в
диапазона 0,05 и по-малко, и това е индикация, че самотата заема застрашаващи
психологическото благополучие нива сред тези изследвани лица и се препоръчва
интервенцията на клиничен психолог. Установихме и статистически незначими
различия, които попадат в диапазона 1,3-0,06 и предлагаме, това да бъдат референтни
стойности, които да са индикатори за превенция и консултиране, преди самотата да е
достигнала тревожни прояви /измерения/. Установихме, че възрастта оказва влияние на
социалната самота (F(23,48)=2,066; р=0,131). Хората, които са на възраст 25-55 години
изпитват умерено високи нива на социална самота в сравнение с тези под 25 години или
тези, които са близо до пенсионната възраст. Доходите влияят негативно върху
преживяването на самота като цялостно усещане (F(113,052)=2,279; р=0,105). Хората,
които работят на два трудови договора, са уязвими да преживеят самота. По фактор
„месечен нетен доход“ се установи, че хората които взимат под 2500 лв. заплата са
изложени на по-висок риск от чувството на самота, отколкото по-високо платените
изследвани лица (F(106,266)=2,142; р=0,121). Фактор „Очаквания за развитие в
местоработата“ оказва влияние върху преживяването на емоционална самота
(F(17,457)=2,353; р=0,09). Хората, които очакват запазване или минимално увеличение
на обема на дейността, е вероятно да изпитат самота по отношение на семейните
взаимоотношения в сравнение с тези, които очакват или намаляване на обема на
дейността, или увеличаване. По фактор „стимул за учене“ констатирахме, че хората,
които са изправени пред риск от съкращения изпитват по-високи стойности на интимноличностна самота, отколкото всички останали групи (F(37,266)=2,028; р=0,122). При
гореизброените групи не се наблюдават статистически значими различия, а такива, които
са близки до тях, което дава основания да се вземат превантивни и консултативни мерки
за работа с тези хора, за да не се превърне самотата в застрашаващ човешкото
благополучие фактор и патологично /критично/ състояние.
Интегрален индекс на самота. Интегралният индекс на самота (Integral Loneliness
Index – ILI) е комплексен измерител на факторните влияния, които формират
едноименното човешко преживяване. Той предлага многокритериално оценяване на
трите компонента на феномена „самота“ – социална, емоционална и интимно-личностна,
и синтезира получените оценки в обобщаващ показател. Показва силата и характера на
усещането за самота в контекста на известни демографски, социални и професионалноличностни условия. Подлежи на модифициране съобразно конкретния състав и
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взаимните връзка между факторите, детерминанти на социалната, емоционалната и
интимно-личностната самота.
Интегралният индекс на самота представлява модел на сложни влияния,
които се реализират на две нива:
 Първо ниво: Влияния на единичните (несъставните) фактори – например доход,
забавяне на плащане на сметки и кредити, семейно положение, възраст и други,
върху всеки от трите компонента на преживяването самота.
 Второ ниво: Влияния на трите компонента на самотата – социална, емоционална
и интимно-личностна, върху цялостното усещане за самота.
При моделирането на посочените влияния се реализира оценяване с нарастваща
степен на сложност и обобщеност. За количествено представяне на получените влияния
се разработват три субиндекса – „Социална самота“, „Емоционална самота“ и „Интимноличностна самота“, както и един обобщаващ „Интегрален индекс на самота“. За
визуализация в радиалното пространство се използва радарна диаграма.
Интегралният индекс на самота се разработва по следния алгоритъм:
а) Първи етап: Стандартизиране (нормализиране) на влиянията на
единичните фактори върху трите субиндекса „Социална самота“, „Емоционална
самота“ и „Интимно-личностна самота“.
На този етап се подготвя инкорпорирането на несъставните факторни влияния
върху всеки от компонентите на цялостното усещане за самота. При това ефектите на
дохода, закъсняването на плащанията на сметки и кредити, семейното положение и
другите характеристики на субектите на изследването се привеждат в обща координатна
система.
В Таблица №1 са представени стандартизираните стойности на емпирично
установените (чрез анкета) факторни влияния.
Таблица 1. Стандартизирани стойности на емпирично установени факторни
влияния
ФАКТОРНИ ВЛИЯНИЯ
СОЦИАЛНА
ЕМОЦИОН.
ИНТ.САМОТА
САМОТА
ЛИЧНОСТНА
САМОТА
1. Доход
0.310
0.303
0.600
2. Закъсняване на плащания
0.530
0.330
0.278
3. Семейно положение
0.447
0.801
0.990
4. Възраст
0.869
0.538
0.203
5. Месечен нетен доход
0.682
0.471
0.283
6. Очаквания за проф. развитие
0.580
0.030
0.023
7. Стимули за учене
0.076
0.678
0.878
Колкото по-малка е силата на несъставните факторни влияния, толкова по-високи
са съответните стандартизирани стойности на „Социална самота“, „Емоционална
самота“ и „Интимно-личностна самота“.
б) Втори етап: Агрегиране на влиянията на единичните фактори в три
субиндекса: „Социална самота“, „Емоционална самота“ и „Интимно-личностна
самота“.
На Фигура №1. са показани графиките на субиндексите „Социална самота“ (син
цвят), „Емоционална самота“ (червен цвят) и „Интимно-личностна самота“ (зелен цвят),
които са изчислени в (3), (4) и (5).
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1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

7

Легенда „Факторни влияния“:

1

Ос 1: Доход
Ос 2: Закъсняване на плащания
Ос 3: Семейно положение
Ос 4: Възраст
Ос 5: Месечен нетен доход
Ос 6: Очаквния за проф. развитие
Ос 7: Стимули за учене

2

6

3

5

4

Фигура 1. Субиндекси на трите субскали
в) Трети етап: Агрегиране на субиндексите „Социална самота“,
„Емоционална самота“ и „Интимно-личностна самота“ в „Интегрален индекс на
самота“.
Последователността на работа е аналогична на действията, извършени на Втори
етап. На Фигура 2. е показана графиката на „Интегрален индекс на самота“, изчислен в
(6).
Легенда:

1

Ос 1: Индекс „Социална самота“
Ос 2: Индекс „Емоц. самота“
Ос 3: Индекс „Интимноличностна самота“

0,8
0,6
0,4
0,2
0

3

2

Фигура 2. Интегрален индекс на самота
Изводи и заключение
Безспорно икономическите фактори оказват влияние и са предиктори за
преживяването на самота. Доходите, закъснелите плащания на сметки и кредити,
семейният статус могат да бъдат значим фактор за преживяване на самота, а това на свой
ред да окаже влияние и върху общата удовлетвореност и благополучие на човека. И все
пак настоящото изследване има и своите ограничения, като например това, че не са
разгледани и други фактори, които оказват влияние върху общото преживяване на
самота. Тук са важни и критериите, които човек има по отношение на своите
взаимоотношения, защото има хора, които са социално изолирани, но не се чувстват
самотни, а има и хора, които имат много социални контакти и въпреки това се чувстват
самотни. Т.е. хората по различен начин възприемат самотата. Важен е и миналият опит
на човека и кризите, през които е преминал. Някои въобще не изпитват самота или
изпитват такава в малка степен. Обикновено това са хора, които в предишни етапи от
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живота си са изпитвали необходимост за самота. Освен това в съвременния свят с
всичките онлайн технологии и възможности за общуване с други хора, без дори те да
бъдат виждани, проблемът за самотата изглежда придобива нов смисъл. От друга страна,
все повече хора осъзнават важността на качеството на взаимоотношенията и
комуникацията и това повдига един вид положителна страна на самотата: да бъдем
заедно, за да имаме собствено пространство на живот.
Литература
Александрова, Н. (2015). Малка книжка за голямата самота. София: изд. „Проф.
Петко Венедиков“, ISBN 978-954-9870-73-2
Покровский Н.Е.(2009). Лабиринты одиночества. Москва.
Berkman, L., & Glass, T. (2000). Social integration, social networks, social support and
health. In L. Berkman & I. Kawachi (Eds.), Social epidemiology (pp. 137–173). New York:
Oxford University Press.
Cacioppo J.T., Mary E.H. (2006). Loneliness as a Specific Risk Factor for Depressive
Symptoms: Cross-Sectional and Longitudinal Analyses, Psychology and Aging , Vol. 21, No.
1, 140–151
Cacioppo, J. T., & Hawkley, L. C. (2009). Perceived social isolation and cognition.
Trends in Cognitive Sciences, 13, 447–454.
Cacioppo, J. T., Hawkley, L. C., Crawford, L. E., Ernst, J. M., Burleson,M. H.,
Kowalewski, R. B., et al. (2002). Loneliness and health: Potential mechanisms. Psychosomatic
Medicine, 64, 407–417.
Cacioppo, J. T., Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C., & Thisted, R. A. (2006).
Loneliness as a specific risk factor for depressive symptoms: Cross-sectional and longitudinal
analyses. Psychology and Aging, 21, 140–151.
De Grâce, G.-R.,Joshi, P., Beaupré, C. (1987) Les caracteristiques psychosociales
associees a la solitude chez les personnes agees, selon le type d'habitat Canad. J. Behav.
Sci./Rev. canad. sci. comp. 19(3), 298-313
DiTommaso, E., Brannen, C., & Best, L. (2004). Measurement and validity
characteristics of the short version of the social and emotional loneliness scale for adults.
Educational and Psychological Measurement, 64, 99–119.
Hawkley, L. C., Burleson, M. H., Berntson, G. G., & Cacioppo, J. T. (2003). Loneliness
in everyday life: Cardiovascular activity, psychosocial context, and health behaviors. Journal
of Personality and Social Psychology, 85, 105–120. doi:10.1037/0022-3514.85.1.105
Hawkley, L. C., Thisted, R. A., & Cacioppo, J. T. (2009). Loneliness predicts reduced
physical activity: Cross-sectional and longitudinal analyses. Health Psychology, 28, 354–363.
doi:10.1037/a0014400
Hawkley, Thisted, Masi, and Cacioppo (2010) Loneliness Predicts Increased Blood
Pressure: 5-Year Cross-Lagged Analyses in Middle-Aged and Older Adults, Psychology and
Aging, Vol. 25, No. 1, 132–141
Heikkinen, R., & Kauppinen, M. (2004). Depressive symptoms in late life: A 10-year
follow-up. Archives of Gerontology and Geriatrics, 38, 239– 250.
Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., & Layton, J. B. (2010). Social relationships and mortality
risk: A meta-analytic review. PLoS Medicine, 7, e1000316.
Löfvenmark, C., Mattiasson, A. C., Billing, E., & Edner, M. (2009). Perceived loneliness
and social support in patients with chronic heart failure. European Journal of Cardiovascular
Nursing, 8, 251–25
Newall, N. E. G., Chipperfield, J. G., Bailis, D. S., & Stewart, T. L. (2012, August 13).
Consequences of Loneliness on Physical Activity and Mortality in Older Adults and the Power
of Positive Emotions. Health Psychology. Advance online publication. doi: 10.1037/a0029413
702

Nolen-Hoeksema, S., & Ahrens, C. (2002). Age differences and similarities in the
correlates of depressive symptoms. Psychology and Aging, 17, 116–124.
Pressman, S. D., Cohen, S., Miller, G. E., Barkin, A., Rabin, B. S., & Treanor, J. J. (2005).
Loneliness, social network size, and immune response to influenza vaccination in college
freshmen. Health Psychology, 24, 297–306.
Schultz, N. R., & Moore, D. (1984). Loneliness: Correlates, attributions and coping
among older adults. Personality and Social Psychology Bulletin, .10(1), 67-77.
Shankar, McMunn, Banks, Steptoe (2011) Loneliness, Social Isolation, and Behavioral
and Biological Health Indicators in Older Adults, Health Psychology, Vol. 30, No. 4, 377–385,
DOI: 10.1037/a0022826
Steptoe, A., Owen, N., Kunz-Ebrecht, S. R., & Brydon, L. (2004). Loneliness and
neuroendocrine, cardiovascular, and inflammatory stress responses in middle-aged men and
women. Psychoneuroendocrinology, 29, 593–611.
Theeke, L. A. (2010). Sociodemographic and health-related risk for loneliness and
outcome differences by loneliness status in a sample of U.S. older adults. Research in
Gerontological Nursing, 3, 113–125. doi: 10.3928/19404921-20091103-99
Tiwari S. C. (2013). Loneliness: A disease? Indian journal of psychiatry, 55(4), 320–322.
doi:10.4103/0019-5545.120536.

703

ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ
ЗАНИМАНИЯ СЪС СПОРТ И ПСИХИЧНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ
ПРИ СПОРТИСТИ
Доц. д-р Галина Домусчиева-Роглева, НСА „Васил Левски“, София
INTERRELATIONS BETWEEN SATISFACTION OF ENGAGING IN
SPORTS ACTIVITIES AND WELL-BEING IN ATHLETES
Assoc. Prof. Galina Domuschieva-Rogleva, PhD,
National Sports Academy “Vassil Levski”, Sofia
Резюме: Целта на настоящото изследване е да се разкрият нивата на удовлетвореност от
спортната дейност и психичното благополучие при спортисти в зависимост от пола, възрастта, вида
спорт, спортния стаж и представянето им в състезание, както и да се проследят взаимовръзките и
взаимозависимостите между тях. Изследвани са 562 спортисти, 191 от индивидуални спортове, 163
от колективни спортове; 208 от единоборства; 266 жени и 296 мъже. Средната възраст на всички
изследвани лица е 20,4 години. До 19 години са 251 спортисти, а над 19 – 311 състезатели. Използвани
са Въпросник за изследване на удовлетвореността на спортиста (ASQ) и Индекс за благополучие
(WHO-5).
Ключови думи: индивидуално и отборно представяне, лично отношение, тренировка и
инструкции
Abstract: The aim of this study is to reveal satisfaction of engaging in sports activities and well-being
in athletes according to sex, age, type of sport, sport experience and their performance in competition, and
to trace the interrelations between them. Participants in the study are 562 athletes, 191 from individual
sports, 163 from team sports; 208 from single combat sports; 296 men, 266 women. The average age of all
subjects studied was 20.4 years. There are 251 athletes under the age of 19 and over 19 – 311 athletes. The
used questionnaires are: Athlete Satisfaction Questionnaire (ASQ) and WHO-5, Well-being Index.
Keywords: individual and team performance, personal treatment, training and instruction

Удовлетвореността се разглежда като важна детерминанта на мотивацията за
занимания със спорт (Tiggemann & Williamson, 2000; Ryan & Deci, 2007; ДомусчиеваРоглева и кол., 2019). Често в литературата за спорт и физически упражнения
удовлетвореността се заменя с различни термини като „наслада“, „щастие“,
„ангажираност“, „харесване“ и „благополучие“. Въпреки общите положителни аспекти
на тези различни термини е необходимо удовлетвореността да се разглежда като отделно
понятие. Тя е положително афективно състояние, което е резултат на когнитивна
преценка, че полученото или преживяното отговаря или надвишава определени лични
стандарти. Стандартите включват психологически потребности, ценности, цели, лични
или социални очаквания, социално сравнение (да бъдеш по-добър от другите), сравнение
със самия себе си. Тъй като процесът на когнитивна оценка включва сравняване на
полученото или преживяното с определен „стандарт“, не е изненадващо да се установи,
че удовлетвореността може да бъде разглеждана на различни нива – от по-общи
(например удовлетвореност от живота) до по-специфични области (например
удовлетвореност на спортиста, която може да включва удовлетворение от формата на
тялото, удовлетвореност на треньора и лидера) или до конкретни аспекти (например
постигане на определени цели и вземане на стратегически решения (Baker et al., 2003;
Drakou, et al., 2006).
Удовлетвореността от живота е когнитивна оценка на качеството на живот на
индивида като цяло. Изследователите в областта на спорта и физическите упражнения,
които се интересуват от субективното благополучие, често проучват удовлетвореността
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от живота, която се използва като синоним на щастието или благополучието.
Удовлетвореността на спортистите е свързана с изграждането на екип, мотивацията,
настройките за учене и преподаване, съвместимостта и отношенията между треньора и
играчите, възстановяването от контузии. Chelladurai и Riemer (2002) предлагат
теоретичен модел, който съдържа основните аспекти и компоненти на
удовлетвореността: индивидуално представяне; отборно представяне; развитие на
способностите; стратегия; лично отношение на треньора към спортиста; тренировка и
инструкции; колективна отговорност; социална отговорност; етика; интегрираност на
отбора; преданост; бюджет; медицински персонал;
академична подкрепа; външни
агенти.
Удовлетвореността на спортиста се разглежда като качество на живот или като
отношение към организацията и управлението на отбора. То е необходимо условие за
участие в спорта и предпоставка за успешна и дълга кариера. Удовлетвореността е от
значение, независимо от възрастта на спортиста и независимо от неговата спортна
квалификация. Липсата ѝ може да доведе до пренасочване на спортиста към други сфери
на дейност, съдържащи потенциални условия за постигане на успех и удовлетвореност.
При проучванията на удовлетвореността в сферата на спорта особено внимание се
обръща на лидерския стил на треньора, на условията за подготовка и участие в
състезание, на постигнатите успехи в спорта (Adie, et al., 2012).
През последните десетилетия се наблюдава засилен интерес към изследванията,
насочени към проучването на позитивната връзка между физическата активност и
психичното благополучие (Найденова и Илиева, 2013). Възможността да бъде повлияно
положително психичното благополучие посредством двигателна активност провокира
изследователите да концентрират усилията си не само върху връзката между двата
конструкта, но и върху механизмите и възможностите заниманията със спорт да се
използват целенасочено за справяне със стреса и тревожността (Домусчиева-Роглева и
Павлов, 2010), както и за превенция на различни заболявания (Wicker & Frick, 2017).
Заниманията със спорт водят до подобряване на здравето и благосъстоянието на хората,
както и на обществото чрез външни фактори. Като цяло социалните взаимодействия,
базирани на спорта, могат да повишат допълнително усещането за благополучие и
щастие (Downward & Rasciute, 2011).
Терминът „психично благополучие“ е обединяващ за начините, по които хората
изживяват и оценяват положително живота си. Психическото благополучие включва
компоненти, отнасящи се до когнитивни и афективни аспекти: удовлетвореност от
живота и присъствие на положителни и отрицателни емоции в живота и субективно
усещане за щастие (Topp et al., 2015; Tov, 2018).
Целта на настоящото изследване е да се разкрият особеностите на психичното
благополучие и удовлетвореността от заниманията със спорт при състезатели в
зависимост от пола, вида спорт, възрастта, спортния стаж и представянето им в
състезание, както и да се проследят взаимовръзките и взаимозависимостите между
изследваните променливи.
Методи на изследване и извадка
За постигане на целта на изследването са приложени:
1. Въпросник за изследване на удовлетвореността на спортиста (Athlete
Satisfaction Questionnaire - ASQ (Riemer & Chelladurai, 1998). Методиката е многомерен
въпросник. Използваната в настоящото изследване методика се състои от 14 айтема,
групирани в четири субскали: тренировка и инструкции, отборно представяне,
индивидуално представяне, лично отношение на треньора към спортиста. Две от
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субскалите отразяват удовлетвореността от тренировъчния процес, а другите две удовлетвореността от постиженията. Методиката е адаптирана за български условия от
Георгиев и колектив (2011).
2. Индекс за благополучие (WHO-5, Well-being Index) – за оценка на субективното
психическо благополучие, версия 1999 (https://www.psykiatri-regionh.dk/who-5/who5questionnaires/Pages/default.aspx). WHO-5 е валидизиран в множество изследвания
(Bech, 2012). Индексът включва 5 твърдения, отнасящи се до усещането през последните
две седмици за преживяване на позитивно настроение, спокойствие, релаксация,
жизненост, енергичност, ежедневие, изпълнено с интересни неща. Използва се
шестстепенна скала за отговори, която варира от „през цялото време” (5) до „в нито един
момент” (0). По-високият резултат е показател за по-добро качество на живот.
Инструментът е надежден показател за емоционалното функциониране.
Обработката на данните е осъществена с SPSS 23.0. Приложен е набор от
статистически процедури: вариационен, сравнителен, корелационен и регресионен
анализ. За сравняване на експерименталните данни между отделните групи изследвани
лица са използвани критериите: Mann-Whitney - U (за две извадки) и Kruskal-Wallis H test
(за повече от две групи изследвани лица).
Изследвани лица: 562 спортисти, 191 от индивидуални спортове, 163 от
колективни спортове; 208 от единоборства; 266 жени и 296 мъже. Средната възраст на
всички изследвани лица е 20,4 години. До 19 години са 251 спортисти, а над 19 – 311. До
3 години спортен стаж имат 190 от изследваните лица; 182 са с 4 - 5 години; 166 - между
6 и 10 години; и 44 - над 10 години. Спортистите, които са класирани от първо до трето
място, са 309, а след трето място - 253 човека.
Резултати и анализ
Средната стойност на психично благополучие при изследваните лица като цяло е
65,30 (SD=21,58). Стойностите при мъжете (M=66,29; SD=22,12) са по-високи в
сравнение с тези на жените (M=64,30; SD=21,08), въпреки че разликите не са
статистически значими. При състезателите на възраст между 20 и 46 г. се установи повисоко ниво на психично благополучие (M=64,67; SD=21,18), в сравнение със
спортистите до 19 годишна възраст (M=66,06; SD=22,14).
Статистически значими са различията по отношение на психичното благополучие
на изследваните лица, диференцирани според вида практикуван спорт (χ2=12,55;
α=0,002) (Табл. № 1).
Таблица 1. Средни стойности на психично благополучие според вида спорт и
класирането
Индивидуални
спортове
M
SD
Психично
благополучие

67,52

19,09

Колективни
спортове
M
SD
56,89

24,09

Единоборства

Медалисти

M

SD

M

SD

70,44

20,20

65,31

22,01

Класирани след
III място
M
SD
65,24

18,89

С най-високи стойности на психично благополучие са представителите на
единоборствата (M=70,44; SD=20,20), следвани от практикуващите индивидуални
(M=67,52; SD=19,09) и колективни спортове (M=56,89; SD=24,09). Стойностите на
психично благополучие при изследваните лица, диференцирани според класирането им
в състезания, са почти идентични – при състезателите-медалисти M=21,32 (SD=5,50),
при спортистите, класирани след трето място M=21,31 (SD=4,72). Тези балансирани
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резултати между двете групи изследвани лица будят интерес, поради очакването
медалистите да са с по-високи стойности на психично благополучие. Обяснение на този
факт може да бъде от една страна в това, че изискванията към медалистите обичайно са
по-високи и това води до по-голямо напрежение. От друга страна спортистите, класирали
се по-назад, в по-голяма степен се състезават без излишни очаквания, породени от
необходимостта да запазят постиженията си.
Не са разкрити статистически значими различия при изследваните лица,
диференцирани според спортния стаж. С най-високи стойности са спортистите с
многогодишен спортен стаж над 10 години (M=22,05; SD=5,41), следвани от спортистите
със стаж между 4 и 5 години (M=21,04; SD=5,49), до 3 години (M=20,88; SD=5,10) и на
последно място - спортистите със стаж между 6 и 10 години (M=20,82; SD=5,44).
По отношение на удовлетвореността от спортната дейност при изследваните лица
като цяло водещ фактор е тренировка и инструкции (M=3,30; SD=0,63), следван от лично
отношение на треньора към спортиста (M=3,17; SD=0,67), отборно представяне (M=2,92;
SD=0,63) и на последно място е факторът индивидуално представяне (M=2,86; SD=0,77)
(Табл. №2).
Таблица 2. Средни стойности на удовлетвореност от спортната дейност при
изследваните лица като цяло и диференцирани по пол
Показатели

Тренировка и
инструкции
M

Изследвани
лица като
цяло
Жени
Мъже

Отборно
представяне

SD

M

Индивидуално
представяне

SD

M

Лично отношение
на треньора към
спортиста

SD

M

SD

3,30

0,63

2,92

0,63

2,86

0,77

3,17

0,67

3,36

0,57

2,99

0,59

2,83

0,74

3,16

0,66

3,24

0,68

2,86

0,66

2,89

0,80

3,17

0,68

При жените с по-високи стойности са факторите тренировка и инструкции
(M=3,36; SD=0,57) и отборно представяне (M=2,99; SD=0,59), докато факторът
индивидуално представяне (M=2,89; SD=0,80) е по-силно изразен при мъжете.
Стойностите на фактора лично отношение на треньора към спортиста е с почти
идентични стойности при жените (M=3,16; SD=0,66) и мъжете (M=3,17; SD=0,68).
Сравнителният анализ разкри статистически значими различия при изследваните
лица диференцирани според
възрастта
по отношение на факторите
тренировка/инструкции (U=2,309; α=0,004), отборно представяне (U=2,712; α=0,007) и
индивидуално представяне (U=1,96; α=0,05). Стойностите на всички фактори на
удовлетвореност са по-високи при изследваните лица под 19 годишна възраст (Табл.
№3).
Таблица 3. Средни стойности на удовлетвореност от спортната дейност според
възрастта
Показатели
Възраст
11-19 г.

Тренировка и
инструкции
M
3,43

SD
0,49

Отборно
представяне
M
3,05

SD
0,53

Индивидуално
представяне
M
2,96

SD
0,72

Лично отношение
на треньора към
спортиста
M
3,22

SD
0,64
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20-46 г.

0,74

3,13

0,70

2,78

0,81

2,74

3,10

0,70

Сравнителният анализ на резултатите показа наличието на статистически значими
различия по отношение на фактора лично отношение на треньора към спортиста
(χ2=19,82; α=0,000) при изследваните лица в зависимост от вида практикуван спорт
(Табл. №4).
Таблица 4. Средни стойности на удовлетвореност от спортната дейност според
вида спорт
Показатели

Тренировка и
инструкции

Вид спорт

M

Отборно
представяне

SD

M

Лично отношение
на треньора към
спортиста

Индивидуално
представяне

SD

M

SD

M

SD

Индивидуални

3,23

0,68

2,93

0,60

2,86

0,75

3,25

0,66

Единоборства

3,44

0,56

2,98

0,73

2,79

0,84

3,33

0,61

Колективни

3,24

0,16

2,86

0,55

2,92

0,73

2,87

0,65

С най-високи стойности на удовлетвореност от личното отношение на треньора
към спортиста са представителите на единоборствата (M=3,33; SD=0,61), следвани от
представителите на индивидуалните спортове (M=3,25; SD=0,66) и най-слабо
удовлетворени са състезателите в колективните спортове (M=2,87; SD=0,65). Ниските
нива на удовлетвореност от личното отношение на треньора към спортиста при
представителите на колективните спортове в известна степен е очакван резултат,
дължащ се на спецификата на тези спортове. От една страна от треньора се очаква да
намери оптимален подход към всеки състезател в отбора, но от друга страна
индивидуалните способности е необходимо да бъдат насочени към най-доброто
представяне на отбора. Често това е причина за различни междуличностни конфликти
при отборните спортове.
Установиха се статистически значими разлики по отношение на фактора отборно
представяне при изследваните лица, диференцирани според спортния стаж (χ2=14,99;
α=0,002) (Табл. №5).
Таблица 5. Средни стойности на удовлетвореност от спортната дейност според
спортния стаж
Показатели
Спортен
стаж
до 3 год.
4-5 год.
6-10 год.
над 10 год.

Тренировка и
инструкции
M
3,39
3,38
3,39
3,14

SD
0,53
0,50
0,54
0,77

Отборно
представяне
M
2,95
3,09
3,06
2,71

SD
0,49
0,65
0,55
0,67

Индивидуално
представяне
M
2,97
2,91
2,97
2,70

SD
0,68
0,72
0,73
0,84

Лично отношение
на треньора към
спортиста
M
3,20
3,26
3,22
3,06

SD
0,57
0,58
0,67
0,74

С най-високи стойности на фактора отборно представяне са спортистите със стаж
между 4 и 5 години (M=3,09; SD=0,65), следвани от спортистите със стаж от 6 до10 г.
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(M=3,06; SD=0,55), стаж до 3 г. (M=2,95; SD=0,49) и на последно място - спортистите със
стаж над 10 години (M=2,71; SD=0,67). Спортистите с най-малък и най-голям стаж са с
най-ниски резултати. Обяснение за ниските стойности при спортистите с многогодишен
спортен стаж може да се потърси в натрупания опит и съответно завишените очаквания
на спортистите по отношение на отборното представяне. От друга страна спортистите
със спортен стаж до 3 години вероятно нямат необходимия опит, а в определени случаи
е възможно и да имат нереалистични очаквания по отношение на отборното представяне.
Не се разкриват статистически значими различия по отношение на
удовлетвореността от спортната дейност при изследваните лица, диференцирани, според
класирането им в състезания. Резултатите и при двете групи са много близки, като при
състезателите, класирани извън призовите места, стойностите са минимално по-високи
в сравнение с призьорите по отношение на всички изследвани фактори. Макар да липсват
статистически значими различия, тези резултати могат да бъдат интерпретирани в две
посоки. На първо място по-ниските нива на удовлетвореност при медалистите могат да
се дължат на завишените им очаквания към тренировъчния процес, основаващи се на
призовите им класирания. И на второ място впечатление прави, че и при двете групи
състезатели факторите тренировки и инструкции и лично отношение на треньора към
спортиста са с по-високи стойности в сравнение с факторите отборно и индивидуално
представяне. Тези данни са показател за тенденцията спортистите да са подчертано
критични към факторите, намиращи се под личния им контрол.
Резултатите от корелационния анализ (критерий на Спирмън) между
удовлетвореността и психичното благополучие разкриха значителни положителни
зависимости между психичното благополучие и субскалите на удовлетвореността –
тренировка и инструкции (r=0,182; p=0,01) и лично отношение на треньора към
спортиста (r=0,265; p=0,01).
За разкриване влиянието на удовлетвореността от заниманията със спорт върху
психичното благополучие е приложен стъпков регресионен анализ. В ролята на
независима променлива са субскалите на удовлетвореността, а в ролята на зависима
променлива е психичното благополучие. Повишаването на нивото на удовлетвореност
от личното отношение води до покачване и на равнището на психично благополучие
(β=0,255**) при изследваните лица (Табл. №6).
Таблица 6. Резултати от регресионния анализ за влиянието на удовлетвореността
върху психичното благополучие
Показатели
Персонално отношение

Психично благополучие
β

t

sig.

Δ R2

0,255

3,878

0,000

0,065

За разкриване на влиянието на различните субскали на удовлетвореността от
заниманията със спорт бяха приложени още два регресионни модела. В ролята на
зависими променливи последователно са поставени удовлетвореността от
индивидуалното представяне и удовлетвореността от отборното представяне, а като
независими променливи са съответно останалите три субскали на удовлетвореността от
заниманията със спорт.
Установи се, че индивидуалното представяне се влияе положително както от
удовлетвореността от отборното представяне (β=0,337**), така и от повишаването на
удовлетвореността от персоналното отношение на треньора към състезателя (β=0,234**)
(Табл. №7). Удовлетвореността от отборното представяне зависи от удовлетвореността
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от индивидуалното представяне (β=0,339**) и тренировките и инструкциите (β=0,258**)
(Табл. №8).
Таблица 7. Резултати от регресионния анализ за влиянието на удовлетвореността
от отборното представяне и персоналното отношение върху индивидуалното
представяне
Индивидуално представяне

Показатели
β

t

sig.

Δ R2

Отборно представяне

0,337

5,267

0,000

0,173

Персонално отношение

0,234

3,659

0,000

0,222

Таблица 8. Резултати от регресионния анализ за влиянието на удовлетвореността
от отборното представяне и персоналното отношение върху индивидуалното
представяне
Показатели

Отборно представяне
β

t

sig.

Δ R2

Индивидуално представяне

0,339

5,411

0,000

0,173

Тренировки и инструкции

0,258

4,122

0,000

0,234

Заключение
Редовните заниманията със спорт се свързват с по-добро психично здраве,
субективно благополучие и удовлетвореност. Състезателите, занимаващи се с
единоборства, се характеризират със статистически значимо по-високо ниво на
субективно благополучие в сравнение със състезателите от индивидуалните и
колективните спортове.
Водещ фактор на удовлетвореността от заниманията със спорт при изследваните
лица като цяло е тренировката и инструкциите. Най-ниско е нивото на удовлетвореност
от индивидуалното представяне. Сравнителният анализ показва наличието на
статистически значими разлики по отношение на тренировката и инструкциите,
индивидуалното и отборното представяне при състезателите, разделени по възраст, като
стойностите и по трите фактора са по-високи при лицата от 11 до 19 години. Значими
статистически различия се установиха и при групите спортисти, разделени според вида
практикуван спорт и спортния стаж.
Резултатите в настоящото изследване потвърждават, че съществуват определени
взаимозависимости между нивото на субективно благополучие и удовлетвореността от
занимания със спорт при изследваните състезатели, разделени по пол, възраст, вид спорт,
спортен стаж и класиране. Установиха се положителни корелационни връзки между
субективното благополучие и удовлетвореността от тренировката и инструкциите и
личното отношение на треньора към спортиста. Доброто персонално отношение
повишава психичното благополучие на изследваните състезатели. Удовлетвореността от
индивидуалното и отборното представяне поотделно зависят от другите аспекти на
удовлетвореността.
Получените резултати от изследването върху удовлетвореността и субективното
благополучие при различни групи спортисти имат значителна практическа стойност. Те
710

са ценен ориентир за работата на треньорите както по отношение на насочеността към
максимални спортни постижения, така и към цялостната удовлетвореност от
заниманията със спорт.
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ARE THE ECONOMIC FACTORS THE MAJOR TRIGGERS OF
STUDENTS’ EMIGRATION?
Ondrej Kalina, PhD, Department of Educational Psychology & Health
Psychology, Faculty of Arts, Pavol Jozef Safarik University in Kosice
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ФАКТОРИ ЛИ СА ОСНОВНИ ТРИГЕРИ ЗА
ЕМИГРАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ?
Д-р Ондрей Калина, Департамент по педагогическа психология и
здравна психология, Факултет по изкуствата, Университет „Павол
Йозеф Сафарик“ в Кошице, Словакия
Abstract: Emigration of young people from home countries as temporary or permanent stay in a
foreign country may develop into significant socio-economic problems. These phenomena are frequently
interpreted as consequences of bad economic situation in a certain country or region. However, some studies
indicate that also other factors may affect the final decision to leave. Therefore, the aim of this study was to
determine the role of personality factors, well-being and rootedness.
The sample consisted of 489 university daily students (76% girls; mean age = 22.9 years) from 18
Slovak universities. Data were collected during summer semester of 2016 using a web platform. Students
were asked regarding theirs plans to leave the home country (e.g. from not planning to leave permanently).
Shortened Big-5 personality measure, the Rootedness Scale and Well-being scale were addressed to
students. The level of perceived economic situation and plan to leave the country were measured by a
specific question. Regression models for males and females were used, in SPSS 21.
More than 53% of students perceived own economic situation regarding their professional and family
setup as rather pessimistic and 12% as very pessimistic. Those males/females were significantly more likely
to have plan to leave the country after university studies (β= .183***/.274**). However, the effect of
economic factors gradually decreased (β= .126**/.203*) as other factors were added to models. Among
females the strongest associations on emigration were found in rootedness - need for change factor (β=
.372***) /family factor (β= -.158***) and neuroticism (β= -.146***). Among males the effect of economic
factors decreased even more rapidly (β= .205*) and only the need for change factor was associated with
emigration plans (β= .327***).
The results showed that those students (both males and females) who perceived negatively economic
situation in home country are more likely to have a plan to leave the country after the studies at university.
However, this relationship has to be carefully interpreted as the effect of economic factors rapidly decreased
due to interaction of personality factors.
Keywords: emigrations, young adults, university students, economic situation, psychological factors
Резюме: Емиграцията на младите хора от родните страни като временен или постоянен
престой в чужда държава може да доведе до значителни социално-икономически проблеми. Тези
явления често се тълкуват като последици от лоша икономическа ситуация в определена държава
или регион. Някои проучвания обаче показват, че и други фактори могат да повлияят на
окончателното решение за напускане. Следователно целта на това проучване беше да се определи
ролята на личностните фактори, благосъстоянието и вкоренеността.
Извадката включваше 489 университетски студенти в редовна форма на обучение (76%
момичета; средна възраст = 22,9 години) от 18 словашки университета. Данните бяха събрани през
летния семестър на 2016 г. с помощта на уеб платформа. Студентите бяха попитани относно техните
планове да напуснат родината (напр. от непланиращите да напуснат за постоянно). Кратката форма
на въпросника за личността Big-5, Скалата на вкоренеността и Скалата за благополучието бяха
предоставени за попълване на студентите. Нивото на възприемана икономическа ситуация и планът
за напускане на страната бяха измерени с конкретен въпрос. Използвани са регресионни модели за
мъже и жени чрез SPSS 21.
Повече от 53% от студентите възприемат собствената си икономическа ситуация по
отношение на професионалната и семейната им сфера като по-скоро песимистична, а 12% - като
много песимистична. Тези мъже/жени бяха значително по-склонни да планират да напуснат
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страната след завършване на университета (β = .183 *** /. 274 **). Но ефектът от икономическите
фактори постепенно намалява (β = .126 ** /. 203 *), след като към моделите се добавят и други
фактори. Сред жените най-силните връзки на емиграцията бяха открити с вкорененеността –
фактора нужда от промяна (β = .372 ***) / факторът семейство (β = -188 ***) и невротизма (β = -146
***). Сред мъжете ефектът от икономическите фактори намалява още по-бързо (β = .205 *) и
единствено факторът от нуждата от промяна е свързан с емиграционните планове (β = .327 ***).
Резултатите показват, че тези студенти (както мъже, така и жени), които възприемат
отрицателно икономическата ситуация в родината, е по-вероятно да планират да напуснат страната
след обучението си в университета. Тази връзка обаче трябва да бъде тълкувана внимателно, тъй
като ефектът от икономическите фактори бързо намалява поради взаимодействието на личностните
фактори.
Ключови думи: емиграция, млади хора, студенти, икономическа ситуация, психологически
фактори

Introduction
The search for the causes of migration is often based on a neoclassical model which
assumes that this phenomenon occurs in the group of people who perceive significant
inequalities in resources and income between the home and destination countries (Paulauskaite,
2010). However, some authors recall that most migrants living in developed countries come
from moderately strong than weak economic countries (Sotelo, 2003). Other studies (e.g.
Boneva, 2001) point out that research on economic factors and migration has not confirmed a
direct relationship.
Regarding Slovakia, the Velvet revolution year of 1989 in Czechoslovakia dramatically
changed the previous options and patterns of emigration from Central and Eastern European
(CEE) countries (Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia). Since then, citizens from
CEE have been able to travel relatively easily to other European countries and those from the
West to CEE. In the early 90s, the CEE citizens’ migration was strongly associated with
economic and social conditions in the post-socialist countries. In particular, high levels of
unemployment and the hard-living conditions in comparison to the west were the main
motivational factors for crossing the border and leaving one’s home country to search for
temporary jobs. This early period of migration was characterized by a circular nature and was
related to conditions in the home country where the migrants predominantly ─ men although
also women ─ did not want to move their families which were supported by benefits from the
generous welfare system of the post-socialist countries (Wallace and Stola, 2001).
In this context, Justman (1988) assumes that economic, social and political factors
account for 75% of the reasons for migration, with the remaining 25% unclear. These reasons
may be related to individual factors, namely that people who have gone abroad or who are
planning to do so have specific personal characteristics that can be decisive in this context. The
phenomenon of migration cannot be perceived only in the context of the external - socioeconomic conditions of the individual. This approach minimizes the individual's and
individuality's share of the decision to leave the country. It is obvious that, despite the same
political, economic and social conditions, some people leave but some do not. Therefore,
research on other socio-psychological factors such as self-regulation, rooting, family and
cultural ties can more accurately explain the mechanisms of migration.
The literature most frequently appears in research to investigate the relationship between
the motives of power and performance as the positive correlations with willingness to emigrate
were found for both of them (Boneva 1998; Boneva, 2001). However, these and other studies
(e.g. Hansen & Huggins, 2001) investigating migrant behavior remain in the investigation of
the motive of power, affiliation and performance. Factors that represent the degree of
attachment of an individual to his/her social environment remain behind the research.
The emigration of young people from their home countries whether for a temporary or
permanent stay in a foreign country may develop into significant socio-economic problems. An
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example of this problem dwells in the increasing numbers of young people who are leaving
their home country to study abroad. The most popular country is the neighbouring Czech
Republic where more than 22,000 Slovak students left to study at Czech universities. In total,
more than 14% of Slovak students study abroad which in comparison to other European
countries is the 3rd highest number. In general, the most important factors pulling young
students to study abroad are the very good conditions in the Czech Republic, a relatively high
perceived quality of universities, no additional cost for Slovak students, closeness and no
language barrier. Moreover, students’ perception of Slovak universities regarding their quality
is low. Therefore, the trend of leaving abroad, especially among highly skilled young people,
may significantly affect the social and economic situation in Slovakia. However, there are other
factors which can be associated with leaving abroad or staying in the home country among
young people. Despite the fact that young people perceive the socioeconomic situation or
situation in the education system as problematic, some of them leave although the majority stay.
Therefore, there must also be other significant factors which are associated with those patterns.
Some studies have found that specific personality characteristics have been associated with
intentions to leave the home country. Specifically, intentions to leave have been found to be
associated with higher achievement and power motivations as well with the desire for change
and extroversion (Boneva, 1998; Boneva, 2001; Canache et al., 2013; Jokela, 2009). Intentions
to stay in the home country have been associated with culture and family bonding (Piotrowski,
Tong, 2010; Sheikh et al. 2012). Another important factor to be considered with respect to
emigration is sensation seeking. Sensation seeking represents a tendency which is very visible
among youths in the emerging adulthood period and may also determine health risky behaviour
of young adults. According to Arnett (2000), sensation seeking may be interpreted as a
predisposition or general personality trait which may be connected with many types of
behaviour depending on the social environment. Several studies have found associations of
sensation seeking and risky behaviour among adolescents such as dangerous car driving, sexual
risky behaviour, substance use, smoking and delinquency (Arnett, 2000). Moreover, a study by
Silventoinen et al. (2008) has also shown that migrants are more likely to smoke and use
alcohol.
The aim of this study56 is to examine whether perceived economic situation in Slovakia
is the major factor regarding students’ migration and to explore the amount of significance of
other psychological factors (well-being, personality, rootedness) on probability to leave a
country among young adults. We assume that the rate of negative perception of the economic
situation will be in a positive relationship with the willingness to leave the country. However,
we assume that this relationship can be explained in whole or in part by the degree of
entrenchment.
Methods
Permission to carry out the research was granted by the ethical committee of the Faculty
of Arts, P.J. Safarik University in Kosice. The data collection procedure took place in the
following order. Firstly, an invitation letter to participate in the research was sent to all
universities. This means that 20 public universities, 3 state universities and 13 private
universities were invited to participate in the study. This adds up to a total of 36 institutions
with university status in Slovakia. From all invited universities 18 of them (51.4%, 13 public,
2 state and 3 private universities) agreed to collaborate with the research. 18 universities did
not respond to the official invitation, one university refused to participate and one private
university ceased to exist during the duration of the data collection. All participating institutions
invited their students to join the study through the official university webpages or by messages
56
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sent via academic information systems as well as by advertising on the official Facebook
accounts. Secondly, an official web page ‘Slice Study 2016’ was created on Facebook to give
students the opportunity to join the project. Students were also motivated to participate in the
study by the chance to win a voucher for book store. All these forms included an invitation to
join an international project regarding their attitudes, experiences and plans towards leaving or
staying in Slovakia. Those students who agreed to join the project were directed to the webpage
(http://slicestudy.ff.upjs.sk/cgi-bin/rws5.pl?FORM=Migration) where after providing their
email address they obtained access to the questionnaire. The participation of the students was
voluntary and anonymous and this information was made clear to them beforehand. The email
addresses were used to contact students in the next data collection and also for contacting those
students who won the book vouchers.
Research sample
The final sample included 489 respondents (girls = 374; 76.5%). The mean age of
respondents was 22.9 years with SD=3.0. The response rate reached 86%. The respondents
filled in the web-based questionnaire regarding aspects and factors of emigration. The
questionnaire also included topics of personality factors and health risk behaviour.
Measure
The outcome variable - having a plan to leave the home country was explored by the
single question: “Do you plan to leave Slovakia after you finish your university studies?”
Respondents were asked to choose one – best fit option from 8 possibilities (see Table 1).
Table 1. Descriptive characteristic of having plan to leave the home country by gender

Perceived economic situation – was measured by single question: “What do you think
about the development of economy over the next 10 years in context of your professional career
and perspective a starting your own family?“ Respondents were asked to choose one – best fit
option from (1) very optimistic – (4) very pessimistic.
Well-being was conceptualized and measured by Life satisfaction scale SWLS (Diener
et al., 1985). In this measure, respondents evaluate five items on a 7-point Likert scale from (1)
strongly disagree to (7) strongly agree. A higher score indicates higher satisfaction with life.
Internal consistency in the sample was 0.843.
Personality was assessed using the concept of the Big five dimensions via the shortened
version of Trapnell and Wiggins´ (1990) questionnaire. The questionnaire consists of a series
of adjectives that represent certain personality traits. Respondents assess to what extent the
adjective represents themselves on an eight-point scale, (1) it does not fit at all, (8) it fits
perfectly. In the present study, a shortened version with five adjectives in each dimension was
used (Janovská, 2012). The Cronbach alphas for separate dimensions were: extraversion
Cronbach α=0.849; neuroticism α=0.872; agreeableness α=0.814; conscientiousness α=0.850;
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openness to experience α=0.523. The Cronbach alpha for openness to experience was rather
low and has to be taken into account when interpreting the results.
Rootedness (The Rootedness scale) consists of two sub factors (McAndrew, 1998). The
first sub factor Desire for change consists of 6 items (e.g. „I could not be happy living in one
place for the rest of my life.“). Cronbach´s alpha for this subscale was 0.48. The second subscale
Home & Family satisfaction consists of 4 items (e.g. “I have several close, lifelong friends that
I never want to lose”). Cronbach’s alpha for the second subscale was 0.47. Both scales were
answered on a 5-point scale from completely disagree to completely agree. The higher the score,
the higher the desire for change and home & family satisfaction.
Statistical analyses
At first, we excluded those respondents which did not completely answer regarding
emigration and health risky behaviour questions. Next we performed means comparison of our
output and independent variables by gender using T-test and Chi Square test.
Table 2. Descriptive characteristic of having plan to leave the home country by gender
Boys
Girls
n=115
n=374
T-test
Score
range
M
SD
M
SD
p
t
Well-being
7-35
16.2
4.12
16.1
4.39
0.701
0.387
Openness
5-40
27.7
4.31
28.4
4.41
0.802 -1.397
Consciousness
5-40
31.2
5.89
30.2
6.72
0.210
1.500
Extroversion
5-40
31.4
5.35
29.6
6.64
0.005
2.937
Agreeableness
5-40
32.2
4.41
30.8
5.02
0.328
2.945
Neuroticism
5-40
20.1
7.46
18.9
7.80
0.676
1.439
Home - family
4-20
15.7
2.62
15.1
2.92
0.045
2.616
Desire for change 6-30
19.7
3.76
19.7
3.84
0.876
0.004
Finally, by using linear regression we tested: (1) whether perceived economic situation
in Slovakia is the major factor regarding students’ migration; (2) explore the amount of
significance of other psychological factors (well-being, personality, rootedness) on probability
to leave a country among young adults.
Results
More than 20% of boys and more than 30% of girls have a plan to leave Slovakia for at
least more than one year. Surprisingly, girls were more likely to report such tendencies
especially for the one and five-year option. On the other hand, more boys (24%) than girls
(17%) did not have plan to leave home country after finishing university (Table 1). Similarly,
more girls (69%) than boys (67%) negatively perceived economic situation in their own
country. More than 53% of students perceived own economic situation regarding their
professional and family setup as rather pessimistic and 12% as very pessimistic.
Pessimistic perception of economic situation among boys / girls was strongly associated
with having plan to leave the country after university studies (β = 0.183***/ 0.274**) in every
regression model (Table 3). However, the effect of economic factors gradually decreased (β =
0.126** / 0.203*) as other factors were added to models. Among females the strongest
association on emigration were found in rootedness - need for change factor (β = 0.372***)
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/family factor (β = -0.158***) and neuroticism (β = -0.146***). Among males the effect of
economic factors decreased even more rapidly (β = 0.205*) and only need for change factors
was associated with emigration plans (β = 0.327***).
Table 3. Regression models predicting planning to leave home country by gender

Discussion
The aim of this study was to examine whether perceived economic situation in Slovakia
is the major factor regarding students’ migration and to explore the amount of significance of
other psychological factors (well-being, personality, rootedness) on probability to leave a
country among young adults. We assume that the rate of negative perception of the economic
situation will be in a positive relationship with the willingness to leave the country. However,
we assume that this relationship can be explained in whole or in part by the degree of
entrenchment.
As we expected boys and girls with the negative perception of the economic situation was
significantly associated with intention to leave home country after university studies. This
result is in line with previous studies (Farah, 2012) which frequently confirms that one of the
major issues of migration is economic situation home country.
However, our further results showed that migration of young people may by driven also
by other factors. In all regression models the most significant factor associated with intention
to emigrate among boys and girls was rootedness especially the factor of home/family and
desire for change. Factor home/family among girls negatively predicted intention to leave as
the girls with higher score were less likely to emigrate. On the other hand, the factor desire for
change was positively associated with intention to leave among boys and girls. Moreover, as
the rootedness play a significant role in migration (may de/increase emigration) the importance
of economic factor decreased. Our results in general are in line with previous studies as
importance of affiliation and emotionality was negatively associated with intention to leave
(Jokela et al., 2008). Although, discrepancies between boys and girls in home/family factors
and emigrations may be explained by the specific of research sample (Nikolova & Graham,
2015). Several studies documented that females holds much more priority towards emotionality
and affiliation and therefore these factors may impact the family commitments which may
decrease the emigration intentions.
Contrary to previous studies (Nikolova & Graham, 2015; Chan-Hoong & Soon, 2011),
our results did not show any significant associations among well-being (life satisfaction) and
intentions to leave. It seems that factors of rootedness play much more significant role that
well-being. Regarding personality factors, only two of them were associated with intention to
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migrate among students. However, in regression models on neuroticism remains still
significant as its higher levels predicted lower intention to leave among girls.
In general, our present results indicate that the factor of rootedness (desire to change and
home/family) are significant predictors of emigration intentions among university students as
both factors seems to be responsible for the development of emigration intentions among
females. Moreover, their association explains the functioning of the relationship between home
& family satisfaction and emigration intentions, which adds a contribution to previous findings.
Conclusion
The presented findings show that students do not make their decisions about leaving their
home country solely on the basis of benefits and barriers or perception of external economic,
social or political conditions. Their emigration intentions are, to a great extent, influenced by
psycho-social determinants, such as rootedness, personality straits and well-being. It is also
important to stress that the desire to change is not the only major intra-personal factor
responsible for emigration intentions but is negatively associated with home and family factor.
Higher desire to change could decrease the positive association between satisfaction with one´s
home place and family background and emigration intentions. On the other hand, in case of
more supportive and warm home and family relations its effect on emigration intentions is
reduced. All these findings are useful for policy makers in the field of “brain drain” prevention.
They should highlight the importance intra-personal factors such as rootedness in terms of
family/home factors and desire for change besides the improvement of the political and
economic situation of young people.
Future research
Regarding future research, there are many other intrapersonal and interpersonal
psychological variables which should be explored within emigration intentions issues. As
example could serve factors of individualism and collectivism together with autonomy support
could better explain emigration tendencies. In order to prevent the exodus of young educated
people from our country next research should also study broader live periods of students and
thus find how many of them leaves the home country even before university studies and how
many really stays or leave after university studies. A comparison of emigration intentions of
young people across European countries to find out what is needed to be improved is also left
for future research.
Study limitations
This study has some important limitations. Firstly, collected data were based on selfreport, which might not be absolutely objective. Secondly, the rootedness scale has some
psychometric limitations to be considered. Especially, relatively low Cronbach´s alpha
coefficients was confirmed but it was similar to those reported by other authors among
university students (e.g. Jorgensen & Stedman, 2001). Thirdly, obtaining a representative
sample could be an issue in online data collections. This is also a limiting factor regarding the
generalization of the results because those respondents who chose not to participate in the study
may have differed from those who did but usually it is not the case as studies by Hayes & Grieve
(2013) and Perkins & Haiwang (2001) have not revealed significant differences regarding the
scores in psychological variables when compared to paper based questionnaires. Moreover, we
need to mention that we explore the intention to behave not the real behaviour. However,
several studies (van Dalen & Henkens, 2008) confirmed that intentions are strong predictors
for future migration.

718

References
Arnett, J. (2000). Emerging adulthood - A theory of development from the late teens
through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469-480.
Boneva, B. S., Frieze, I. H., Ferligoj, A. et al. (1998). Achievement, power, and afﬁliation
motives as clues to (e)migration desires: A four-countries comparison. European Psychologist,
3, 2–8.
Boneva, B., Frieze, I. (2001). Toward a concept of migrant personality. Journal of Social
Issues, 57, 477–491.
Canache, D., M. Hayes, J. J. Mondak, S. C. Wals. (2013). Openess, extraversion and the
intention to emigrate. Journal of Research in Personality, 47, 351-355.
Chan-Hoong, L., & Soon, D. (2010). A study on emigration attitudes of young
Singaporeans. Institute of Policy Studies Working Papers, (19).
Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with
life scale. Journal of personality assessment, 49, 71-75.
Farah, N., M. I. Zafar, N. Nawaz. (2012). Socio-Economic and Cultural Factors Affecting
Migration Behavior in District Faisalabad, Pakistan. Pakistan Journal of Life and Social
Sciences, 10, 28-32.
Frieze, I. H., Boneva, B. S., Sarlija, N. et al. (2004). Psychological differences in stayers
and leavers: Emigration desires in central and eastern European university students. European
Psychologist, 9, 15–23.
Frieze, I.H, Hansen, S.H., Boneva, B. (2006). The migrant personality and college
students’ plans for geographic mobility. Journal of Environmental Psychology, 26,170–177
Hansen,S. B., & Huggins,L. (2001).Career and location decisions: Recent Pittsburgh area
university graduates. GSPIA, University of Pittsburgh.
Hayes J., & Grieve, R. (2013). Faked Depression: Comparing Malingering via the
Internet, Pen-and-Paper, and Telephone Administration Modes. Telemedicine and eHealth, 19, 714–716.
Janovská, A. (2012). Subjektívna pohoda učite ov vo vz ľ ťahu k osobnostným a
interpersonálnym činiteľom. Dizertačná práca. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.
Jorgensen, B. S., & Stedman, R. C. (2001). Sense of place as an attitude: Lakeshore
owners´ attitudes toward their properties. Journal of Environmental Psychology, 21, 233-248.
Justman, M., Levy, A., Gabriel, S. (1988). Determinants of Internal Migration in Israel:
Expected Returns and Risks. Applied Economics, 20, 679–690.
Jokela, M. (2009). Personality predicts migration within and between U. S. States.
Journal of Research in Personality, 43, 79-83.
McAndrew, F.T. (1998). The measurement of rootedness and the prediction of attachment
to home-towns in college students. Journal of Environmental Psychology, 18, 409–417.
Nikolova, M., & Graham, C. (2015). Well-being and Emigration Intentions: New
Evidence from the Gallup World Poll (Working paper), Available at:
<http://www.iza.org/conference_files/transatlantic_2015/nikolova_m9715.pdf>
Paulauskaitė E, Šeibokaitė L, Endriulaitienė A. (2010). Big five personality traits linked
with migratory intentions in Lithuanian student sample. International Journal of Psychology:
A Biopsychosocial Approach. 7, 41–58.
Perkins, G., & Haiwang, Y. (2001). A Comparison of Web-based and Paper-and- Pencil
Library Satisfaction Survey Results. College & Research Libraries, 62, 369–377.
Piotrowski, M., Y. Tong. (2010). Economic and Non-Economic Determinants of Return
Migration: Evidence from Rural Thailand. Population-E, 65, 333-348.
Sheikh, A., Naqvi, S. H. A., Sheikh, K., Naqvi, S. H. S., Bandukda, M. Y. (2012).
Physician migration at its roots: a study on the factors contributing towards a career choice
abroad among students at a medical school in Pakistan. Globalization and Health, 8 (43).
719

Silventoinen, K. et al. (2008). Selective international migration by social position, health
behaviour and personality. European Journal of Public Health, 18, 150-155.
Sotelo, M. J., Gimeno, L. (2003) Migration, Development and Psychology, Looking for
a Link. Social Behaviour and Personality, 31, 55–60.
Trapnell, P. D., & Wiggins, J. S. (1990). Extension of the Interpersonal Adjective Scales to
include the Big Five dimensions of personality. Journal of Personality and Social Psychology,
59, 781-790.
Van Dalen, H. P. & Henkens, K. (2008). Emigration Intentions: Mere Words of True
Plans? Explaining International Migration Intentions and Behavior. Discussion paper, 60.
Tilburg: University of Tilburg. Available at http://iussp2009.princeton.edu/papers/90831
Wallace, C., and , D. Stola (2001). Introduction: patterns of migration in Central Europe.
In Wallace, C., and D. Stola, editors, Patterns of migration in Central Europe. London and New
York: Palgrave Macmillan.

720

ЕФЕКТЪТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ
ВЪРХУ БЛАГОПОЛУЧИЕТО И СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ ВЪВ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И БЪЛГАРИЯ
Калоян Паулинов Митев, Докторант, Кардифски университет,
Великобритания
Проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова, СУ „Св. Кл. Охридски“
THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA USE ON WELL-BEING AND
SOCIAL-CAPITAL IN THE UK AND BULGARIA
Kaloyan Paulinov Mitev, PhD student, Cardiff University, UK
Prof. Sonya Metodieva Karabeliova, DSc, Sofia University “St. Kl.
Ohridski”
Резюме: Настоящото изследване има за цел да проучи ефектите на използване на онлайн
социалните мрежи върху благополучието и социалния капитал, като проследи различията между
респонденти от Великобритания и България. Извадката от Великобритания включва 116 души: 105
жени и 10 мъже, възрастта на респондентите варира от 18 до 30 години (Х=19,41). Българската
извадка включва 120 изследвани лица, от които 94 жени и 26 мъже, а възрастта варира от 18 до 71
години (Х=29,9). Установяват се значими междукултурни различия между респондентите от
Великобритания и България по отношение на социалната свързаност - при нормалното (t(233)=3,14,
p<0,05) и прекомерното използване (t(233)=2,48, p <0,05) на социалните медии, както и по отношение
на скалите: „Търсене и получаване на информация от познати“ (t(227)=2,81, p<0,05) и „Търсене и
получаване на информация от приятели и семейство“ (t(231)=2,58, p<0,05.), като по-високи нива се
регистрират при респондентите от Великобритания. Получените резултати могат да бъдат полезни
за създаването на социални политики, за информирането на родителите за регулиране на
използването на социалните мрежи от децата, както и за информация на големи компании като
Facebook Inc, Snap Inc, Twitter, и Yahoo, които управляват социални платформи.
Ключови думи: социални мрежи, Фейсбук, Инстаграм, социален капитал и благополучие
Abstract: The present study explored the effects of three different levels of use of online social
networks (abstinence/no use, normal use, overuse) on well-being and social capital in the United Kingdom
and Bulgaria. The sample from the UK consisted of 116 people, 105 women and 10 men, aged between 18
and 30 years (M=19,41). The Bulgarian sample consisted of 120 participants, 94 women and 26 men, aged
between 18 and 71 years (M=29,9). The results of the study revealed cross-cultural differences between the
UK and Bulgaria regarding social connectedness during normal use (t(233)=3,14, p<0,05) and overuse
(t(233)=2,48, p <0,05) of online social networks. There were also significant differences regarding Bridging
social capital (t(227)=2,81, p<0,05) and Bonding social capital (t(231)=2,58, p<0,05). Higher levels on both of
these dimensions were reported by the UK sample. The findings of this study could be used to inform to
social policy, as well as parents on how to regulate their children’s social media use, and finally big
corporations such as Facebook Inc, Snap Inc, Twitter, and Yahoo, which own the majority of online social
networks today.
Keywords: social networks, social media, Facebook, Instagram, social capital, well-being

Теоретична рамка на проблема
Използване на онлайн социалните мрежи и благополучие
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Онлайн социалните мрежи представляват онлайн платформи или уеб 2.0 базирани
приложения, които позволяват на хората да създават профили, да изграждат връзки с
други хора или групи хора (Obar & Wildman, 2015). Повратен момент, който променя
начина на живот на хората, е създаването на Фейсбук през 2006 г. В тази социална мрежа
хората могат да създават профили и да общуват помежду си от различни точки на света
в реално време, да споделят снимки, видеа, постове и др. Всичко това има силен ефект
върху взаимодействието и често дава основание да се смята, че особено младите хора
„живеят“ в онлайн пространството. Именно Фейсбук без съмнение е най-голямата и найпопулярна до този момент социална мрежа, в която към месец март 2019 г. са
регистрирани приблизително над 2,38 милиарда активни месечни потребители и 1,56
милиарда активни всекидневни потребители (Facebook, 2019). В момента в социалните
медии има повече от един милиард активни потребители на месец (Instagram, 2019).
Последователно през годините се създава изключително разнообразие от различни
социални мрежи. Друга много популярна платформа е Инстаграм (Instagram), която е
основана е през 2010 г., чиято основна мисия е да свързва хората чрез споделяне на
снимки. От въвеждането си тази социална мрежа се разширява и дава възможност за
видео споделяне, директни съобщения и истории (снимки, които хората качват в своите
профили и са видими само за 24 часа). Друга функция на тази онлайн социална медия е
свързана с възможността за развитие и на нов тип кариера за милиони хора – т.нар.
инфлуенсър („influencer“).
Подобна платформа за споделяне на снимки е Снапчат (Snapchat), в която към
месец юли 2019 г. са регистрирани 203 милиона активни всекидневни потребители (Snap
Inc, 2019). Нейният фокус е върху споделянето на моменти от живота чрез снимки,
независимо дали става въпрос за лични съобщения, или истории.
Пример за голяма социална мрежа, която започва да се разширява заедно с Фейсбук
през първото десетилетие на новото хилядолетие, е Туитър (Twitter). Основната цел на
Туитър е хората да следят какво става по света и да се споделя чрез т.нар. „туитове“,
които съдържат до 280 знака. Всичко това определя тази социална мрежа като микроблог
(Twitter, 2019). В момента в Туитър има около 130 милиона активни потребители всеки
ден (Shaban, 2019).
Общото между тези онлайн социални мрежи е фокусът върху завладяването на
вниманието на широката общественост.
Съществуват и други онлайн социални платформи, които са утвърдени сред помалки групи потребители. Пример за това е LinkedIn, която е най-голямата
професионална мрежа в света с повече от 610 милиона потребители. Основната й цел е
връзка между хора, представители на една и съща професионална област по целия свят,
което им дава възможност за по-успешна и продуктивна професионална реализация
(LinkedIn, 2019). Друга социална медия е Tumblr, която е популярна както сред
артистичната общност, така и сред обикновения потребител. Подобно на Туитър, със
своите 437 милиона посещения до към месец януари 2019 г. тази мрежа също се
възприема като микроблог (Tumblr, 2019). Целта на Tumblr е да свързва хората според
техните интереси. Друга известна социална медия е Pinterest, която има 250 милиона
активни потребители месечно и помага на хората да открият подходящи, полезни неща,
споделени от други хора, които могат да вдъхновят и влияят върху всекидневието
(Pinterest, 2019). Други примери за онлайн социални мрежи са онлайн приложения за
запознанства като Tinder и Grindr.
Посочените онлайн социални медии всъщност са едни от най-популярните и се
използват от милиони хора по света. Съществуват и други подобни мрежи, които са
достъпни и удовлетворят различни потребности на потребителите. Въпреки относително
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различните функции, онлайн социалните медии имат една обща цел и тя е свързване на
хората.
Важно е да се отбележи, че познатите приложения за съобщения като WhatsApp,
Facebook Messenger, Viber, WeChat, iMessage не се възприемат като социални медии, тъй
като изискват хората да имат определена лична информация за другия потребител, преди
да се свържат с тях, като номер на мобилен телефон или имейл адрес.
Най-общо е установено, че през 2018 г. 3,484 милиарда души са използвали
социални медии, което е с 9% повече в сравнение с 2017 г. и представлява 45% от
населението по света. Регистрирано е също така, че средно хората между 16 и 64годишна възраст имат около три активни акаунта в социалните медии (Smith & Anderson,
2018). Проучване показва, че 98% от анкетираните имат поне един акаунт в социалните
медии (Hebblethwaite, 2017). Освен това от изследване за използването на социалните
медии се установява, че през 2018 г. хората прекарват около 2 часа и 22 минути на ден в
социалните медии, следвайки тенденцията на постоянно увеличение през последните
седем години. В сравнение с данни от 2012 г. увеличението е с 52 минути (Salim, 2019).
Данните показват също така, че хората между 14 и 25-годишна възраст използват
социални медии по 3 часа на ден, а тези между 25 и 34 години - по 2 часа и 37 минути,
което е над общата средна дневна стойност (Salim, 2019).
Някои изследователи допускат връзка между използването на социални медии и
благополучието. Така например от мащабно национално представително проучване в
САЩ сред повече от 5000 респонденти за използването на Фейсбук с физическото и
психичното здраве се установяват следните резултати. По-голямата интензивност на
използването на Фейсбук води до по-слаба степен на чувството за удовлетвореност от
живота. Авторите стигат до заключението за отрицателна връзка между използването на
Фейсбук и благополучието като цяло, както и за положителна връзка между
взаимодействието в реалните социални мрежи и благополучието като цяло (Shakya &
Christiakis, 2017). Друго проучване сред студенти показва отрицателна връзка между
времето, прекарано във Фейсбук и самооценката. Резултатите сочат, че прекарването на
повече време във Фейсбук е свързано с по-ниска самооценка (Kalpidou, Costin & Morris,
2011). От изследване, проведено в Германия, сред повече от 1000 потребители на
Фейсбук се регистрира, че използването на социална информация чрез сайтове в
социалните мрежи е свързано с неволно чувство на завист (Krasnova et al., 2015). Тези
чувства на завист са свързани отрицателно с благополучието на потребителите (пак там).
Съществуват обаче проучвания, които допускат и положителни ефекти на
използването на социалните медии върху благополучието. Установява се, че хората,
които използват сайтове за социални мрежи главно за комуникация, показват по-високи
нива на благополучие в сравнение с тези, които го използват за същата цел по-рядко
(Wang et al., 2014). Освен това, когато социалните медии се използват за забавление,
тогава не се регистрира връзка с благополучието. Резултати от изследвания показват, че
количеството подкрепящо взаимодействие, което човек има, е свързано с по-високи нива
на положителен ефект, т.е. честотата на използване на социалните мрежи няма значение
за психологическото благополучие, а по-скоро има значение качеството на
взаимодействие (Oh, Ozkaya & LaRose, 2014). Други изследователи установяват, че
когато Фейсбук се използва за публикуване и чат (общуване), това е свързано
положително със субективното благополучие, докато самото преглеждане в „News Feed“
на някой от потребителите води до намаляване на удовлетвореността от живота
(Wenniger, Krasnova & Buxmann, 2014).
Проучвания, които изследват връзката между Инстаграм и благополучието,
показват положителна връзка между интензивността на използването на социалната
мрежа с благополучието и самооценката. Тези резултати позволяват да се направи
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заключението, че колкото по-интензивно хората използват Инстаграм, толкова са поудовлетворени от живота (Trifiro, 2018). Противоположно на тези данни е изследване, в
което се регистрира, че времето, прекарано в Инстаграм, е отрицателно свързано с
психологическото благополучие (Sherlock & Wagstaff, 2018). Важно е обаче да се
отбележи, че това проучване е проведено върху извадка, включваща само жени, които
използват Инстаграм. Литературата за Инстаграм и други социални мрежи е много
оскъдна, тъй като тези социални мрежи наскоро придобиват по-широка популярност.
Независимо от това тези данни не трябва да бъдат пренебрегвани, тъй като предлагат
различен тип преживяване в сравнение с изследванията за Фейсбук.
Изследванията установяват, че социалните мрежи, по-специално Фейсбук, имат
както позитивно, така и негативно върху чувството за благополучие на хората.
Социалните медии са непрекъснато разрастващ се домейн и според Смит и Андерсън
човек има средно поне три активни акаунта в различни платформи (Smith and Anderson,
2018). Популярността на такива мрежи и непрекъснатото увеличаване на времето, което
хората прекарват в тях, водят до разработването на нови термини в областта на
киберпсихологията, един от които е т.нар. „умора от социалните медии“. Това се
определя като ситуация, в която потребителите на социални медии изпитват психическо
изтощение от претоварване на информационно, комуникационно и технологично ниво
поради участие и взаимодействие в различни социални мрежи (Dhir et al., 2018).
Фейсбук ваканция
Въз основа на научни проучвания много популярни новинарски сайтове се
насърчават хората да предприемат т.нар. „ваканция във Фейсбук“, определяна като
период, в който хората не използват Фейсбук и други онлайн социални медии (Garcia,
2019; O'Neil, 2019). Във връзка с това през последните три години има множество
съобщения за хора, които решават да си „отдъхнат“ от използването на социални медии
или да излязат напълно и да изтрият своите акаунти (Marsh, 2016; Kale, 2018; Smears,
2017). Последствията от подобни действия не са проучени много подробно. В този
смисъл ефектите от „ваканцията“ от използването на онлайн социалните медии са
сравнително неизвестни. Може да се каже, че това е решаващ аспект, тъй като повечето
хора могат да оставят онлайн профилите, с които са свързани всекидневно през
последните няколко години от живота си. Данните от емпирични проучвания,
изследващи този феномен, са много ограничени. Съществуващата литература не е
достатъчно убедителна по отношение на идеалната продължителност на „ваканцията“ от
социалните медии. Също така неубедителни са аргументите за това дали ефектите от
Фейсбук „ваканцията“ са положителни или отрицателни.
За изследване на потенциалните последици от въздържане на използването на
онлайн социалните медии се прилагат различни процедури. В експериментите се
препоръчва на респондентите да се въздържат от използване на Фейсбук в продължение
на няколко дни или да продължат да използват мрежата както обикновено. В проучване
с 1100 изследвани лица, половината от които са инструктирани да не използват Фейсбук
в продължение на една седмица, а другата половина – да продължат да използват както
обикновено, се установят следните резултати. Респондентите, които трябва да се
въздържат от използването на Фейсбук, съобщават за по-високи нива на благополучие
(Tromholt, 2016). Друго подобно проучване показва аналогични резултати –
изследваните лица, които не използват Фейсбук за пет дни, имат по-ниски нива на стрес
в края на периода в сравнение с участниците, които поддържат нормална употреба на
мрежата (Vanman, Baker and Tobin, 2018). Важно е да се отбележи, че промяната е
установена в нивата на физиологичен стрес, тъй като са проследени нивата на кортизол
на участниците, взети преди и след експеримента. От данните от използваните
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психологически въпросници значими различия в нивата на стрес между двете групи
изследвани лица не се регистрират. Друг важен резултат от това изследване е, че при
респондентите, които се въздържат от използването на социалната мрежа, се установяват
по-ниски равнища на субективно благополучие в края на периода (пак там). Вероятна
причина за разминаването в резултатите за субективното благополучие между двете
изследвания е продължителността на въздържането от използването на социалната
мрежа. В първото проучване периодът е седем дни, докато във второто – пет дни. В този
смисъл може да се каже, че петдневният период не е достатъчен, за да могат хората да
усетят реалните ефекти от отказването от Фейсбук.
Важно за разбирането на влиянието на социалните медии е начинът, по който се
възприема връзката с другите, а не чрез взаимодействието само по себе си (Sheldon, Abad
and Hinsch, 2011). В проучване респондентите са помолени да се въздържат от
използване на Фейсбук за 48 часа и е установено, че нивата на социална връзка след
двудневния период са по-ниски, което показва, че социалната връзка е резултат от
използването на Фейсбук, а не причина хората да използват социалната мрежа. В този
смисъл използването на Фейсбук може да бъде полезно за удовлетворяване на
потребностите на хората, които са положително свързани и така се обяснява защо те се
ангажират със социалната мрежа. Тези проучвания изследват как т.нар. Фейсбук
„ваканция“ за различен период от време се отразява върху психологическото състояние.
Общото ограничение за тях обаче е, че те пренебрегват как излизането от Фейсбук може
да повлияе върху използването на други социални мрежи, тъй като впоследствие това
може да се отрази на резултатите.
В изследване, в което участниците не използват Фейсбук и Инстаграм за една
седмица, се установява, че „ваканцията“ води до намаляване на положителния ефект на
субективното благополучие за активните потребители, но не и за пасивните (Hanley et
al., 2019). В друго проучване част от респондентите използват както обикновено за
период от три седмици Фейсбук, Инстаграм и Снапчат, а друга част ограничават
използването до 10 минути на ден за платформа. Изследователите не установяват
повишаване на равнищата на психологическо благополучие при участниците след
триседмичното ограничение в използването на платформите (Hunt et al., 2018).
Представените в специализираната литература данни за ефектите на отказване или
„ваканция“ от използването на онлайн социалните медии не са достатъчно убедителни.
Изследванията отчитат положителни, отрицателни или никакви ефекти върху
психологическото благополучие. Няма достатъчно доказателства за това кога хората
могат да очакват да почувстват ползите от напускането на социалните мрежи.
„Идеалната“ продължителност на въздържане от използването на онлайн социалните
медии е въпрос, който остава без отговор на този етап. Вероятна причина за това може
да бъде фактът, че в изследванията все още фокусът е предимно върху Фейсбук, като не
се вземат предвид други платформи.
Противоречивите резултати за ефекта от използването на социалните мрежи върху
благополучието вероятно могат да се обяснят с корелационния характер на данните.
Може да се каже, че изследванията са уязвими от объркващото влияние на други
характеристики на респондентите, които едновременно правят социалните медии
привлекателни и в същото време водят до намаляване на чувството за благополучие. Поконкретно хората, които имат по-ниски нива на социален капитал, например с по-голяма
социална изолация, социална самота, по-голямо недоволство от социалните контакти
вероятно ще са по-склонни да изпитват негативни ефекти от дейността на социалните
медии върху субективното благополучие. Изследователите смятат, че има пряка връзка
между благополучието и социалния капитал или свързаността с другите (Lyubomirsky et
al., 2005; Reis & Gable, 2003; Ryan & Deci, 2017). Важно е да се отбележи, че съществува
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сериозен дебат дали социалните медии могат да произвеждат социални връзки, които да
водят до повишаване на чувството за благополучие, или алтернативно дали времето,
инвестирано в социалните медии, пречи на социалните занимания.
Социален капитал и свързаност
Социалният капитал се дефинира като „съвкупност от действителните или
потенциалните ресурси, които са свързани с притежаване на трайна мрежа от повече или
по-малко институционализирани взаимоотношения на взаимно опознаване и
признаване“ (Bourdieu, 1985, p. 51). Основната идея е свързана с ресурсите, които стават
достъпни за хората чрез тяхното социално взаимодействие (Lin, 2001). Социалният
капитал се отнася до търсене и получаване на информация от две категории групи: от
познати (bridging) и от приятели и членове на семейството (bonding) (Putnam, 2000).
Социалният капитал, който се отнася до търсенето и получаването на информация от
познати, е свързан с достъпността до нова информация, излагането на различни гледни
точки и чувството за принадлежност към по-широка общност. Основни характеристики
на тази категория социален капитал са слабите връзки между познатите. От друга страна
социалният капитал се отнася до получаване на емоционална и инструментална подкрепа
и общуване в т.нар. вътрешен кръг с членове на семейството и близки приятели (bonding)
(Verduyn et al., 2017).
Според изследователи и двете категории социален капитал са положително
свързани с интензивността на използването на Фейсбук. Допуска се, че интензивността
на взаимовръзките варира в зависимост от степента на самооценка и удовлетвореност от
живота. Респонденти с ниско ниво по тези две измерения могат да спечелят повече по
двете категории на социалния капитал, когато по-интензивно използват Фейсбук (Ellison,
Steinfield & Lampe, 2007). Допълнително проучване чрез интервюта с потребители на
Фейсбук стига до заключение, че търсенето и получаването на информация от познати е
свързано с удовлетвореността от живота и самооценката (Steinfield, Ellison & Lampe,
2008). Изследователите смятат, че използването на Фейсбук води до увеличаване на
търсенето и получаването на информация от познати като социален капитал,
опосредствано от удовлетвореността от живота и самооценката. Проучване, проведено
върху извадка от 567 тийнейджъри, показва положителна връзка между активните и
пасивните потребители на Фейсбук и при двете категории социален капитал (Abbas &
Mesch, 2018). Въпреки това, проучване показва, че само директната комуникация чрез
Фейсбук предсказва търсенето и получаването на информация от познати като социален
капитал, а не търсенето и получаването на подкрепа от членове на семейството и
приятели (Burke, Kraut and Marlow, 2011).
Целта на настоящото изследване е да се проучат ефектите на различни нива на
използване на социални мрежи върху благополучието и социалния капитал и да се
проследят различията при изследваните лица от Великобритания и България.
Метод
Инструменти
Въпросник, измерващ социален капитал. Той е специално разработен за целта на
изследването и включва 10 твърдения със седемстепенна Ликъртова скала за оценка. Въз
основа на факторен анализ са изведени два фактора: „Търсене и получаване на
информация от познати“ (Bridging social capital) (α=.792 (UK); α=.746 (BG)) и „Търсене
и получаване на емоционална подкрепа от членове на семейството и приятели“ (Bonding
social capital) (α=.761 (UK); α=.703 (BG)).
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Въпросник за измерване на позитивния и негативния афект (PANAS) на Уотъсн и
колеги (Watson, Clark and Tellegen, 1988). Той включва 20 твърдения с петстепенна скала
за оценка.
Скала за самооценка на Розенбърг. От нея са използвани четири айтема с
четиристепенна скала за оценка (Rosenberg, 1965).
Твърдение за измерване на чувството за удовлетвореност със седемстепенна скала
за оценка.
Скала за измерване на социална свързаност на Шелдън и колеги (Sheldon et al.,
2011). От нея са използвани три айтема с деветстепенна скала за оценка.
Респонденти
Изследването е проведено върху две извадки – от Великобритания и от България.
Респондентите от Великобритания са общо 116 на средна възраст 19,41 г. От тях
105 са жени, 10 мъже и един без отговор. Изследваните лица от България са 120 на средна
възраст 29,9 г., от които 94 жени и 26 мъже.
Процедура на изследването
Изследването е проведено в три последователни дни. Всяка сутрин участниците
получават инструкции за нивото на използване на социални мрежи през деня – нормално
използване, прекомерно използване или въздържане от използване. Социалните мрежи,
включени в изследването, са: Фейсбук, Туитър, Снапчат, Тиндър, Инстаграм, Tumblr,
LinkedIn, Pinterest. В края на всеки ден участниците попълват въпросник онлайн.
Резултати
Ефекти на нивата на използване на онлайн социалните медии върху социалната
свързаност и социалния капитал
За изследване на директните и индиректните ефекти на нивата на използване на
онлайн социалните медии върху благополучието е приложен вътрешногрупов
медиаторен анализ (MEMORE). Използваният подход е сравнително нов и дава
възможност за проверка на медиаторните ефекти при експерименти с две условия в
рамките на проучването. Независимата променлива в случая е нивото на използване на
социалните медии. Като медиатори (опосредстващата променлива) са използвани
скалите за социалния капитал и социалната свързаност, а зависимата променлива е
субективното благополучие. Индиректните ефекти се основават на коригиращ
отклонение доверителен интервал (CI), взет от 5000 повторни проби за зареждане. Те се
смятат за незначими, когато стойностите на CI не пресичат нулата. Вътрешногруповият
медиаторен анализ (MEMORE) е безплатен за употреба и може да бъде изтеглен от
www.afhayes.com. Всеки медиатор е тестван отделно поради високата корелация между
променливите. Това се дължи на факта, че при тестване на конструкти, които се
припокриват, това може да компрометира значението на индиректните ефекти поради
колинеарността (Preacher and Hayes, 2008). Нестандартизираният коефициент (B) и
стандартната грешка (SE) се отчитат за всички регресионни уравнения.
Значими резултати се установяват единствено при изследваните лица от
Великобритания.
Установява се значим индиректен ефект на нивото на използване на онлайн
социалните медии върху благополучието чрез търсенето и получаването на информация
от познати (Bridging Social Capital) (B = 0,046, BootSE = 0,027, 95% CI [0,0025 до 0,1096]).
Участниците имат по-високи стойности за благополучие с 4,6% в деня с абстиненция,
когато търсенето и получаването на информация от познати (Bridging Social Capital)
служи като медиатор (вж. фиг. 1).
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Фигура 1. Ефекти на нивото на използване на онлайн социалните медии върху
благополучието с медиатор „Търсене и получаване на информация от познати“
Регистрира се значим индиректен ефект на нивото на използване на онлайн
социалните медии върху благополучието чрез търсенето и получаването на информация
от приятели и семейство (Bonding Social Capital) (B = 0,0654, BootSE = 0,031, 95% CI
[0,0109 до ,01321]). Участниците имат по-високи стойности на благополучие с 6,5% в
деня с абстиненция, когато търсенето и получаването на информация от приятели и
семейство (Bonding Social Capital) служи като медиатор (вж. фиг. 2).
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Фигура 2. Ефекти на нивото на използване на онлайн социалните медии върху
благополучието с медиатор „Търсене и получаване на информация от семейство и
приятели“
Получените резултати показват значим индиректен ефект на нивото на използване
на онлайн социалните медии върху благополучието чрез социалната свързаност (B =
0,105, BootSE = 0,035, 95% CI [0,0445 до 0,1787]). Участниците имат по-високи
стойности на благополучие с 10,5% в деня с абстиненция, когато социалната свързаност
служи като медиатор (вж. фиг. 3).
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Фигура 3. Ефекти на нивото на използване на онлайн социалните медии върху
благополучието с медиатор „Социална свързаност“
При прилагането на медиаторния анализ върху българската извадка не се
регистрират значими резултати.
Сравнение на между изследваните лица от Великобритания и България
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За проверка на различията между респондентите от Великобритания и България е
приложен Т-тест за независими извадки.
Установят се значими различия по отношение на категорията социален капитал
„Търсене и получаване на информация от познати (Bridging Social Capital)“ (t(227) = 2,81,
p <0,05) при нормално използване на социалните мрежи между изследваните лица от
Великобритания (Х=4,73) и България (Х=4,25) България.
Регистрират се значими диференциации по отношение на категорията социален
капитал „Търсене и получаване на информация от семейство и приятели (Bonding Social
Capital)“ (t(231) = 2,58, p <0,05) при нормално използване на социалните мрежи между
Великобритания (Х=5,80) и България (Х=5,42).
Също така при нормално използване на социалните мрежи се установяват значими
различия в „Социална свързаност“ (t(233) = 3,14, p <0,05) между Великобритания (Х=6,87)
и България (Х=6,13).
Прекомерното използване на социалните мрежи има значим ефект върху
социалната свързаност (t(233) = 2,48, p <0,05) между Великобритания (Х=6,49) и България
(Х=5,90).
Дискусия и заключение
Получените резултати по отношение на положителната връзка на двете категории
социален капитал с използването на Фейсбук са съпоставими с други подобни
проучвания (Ellison et al., 2007; Abbas and Mesch, 2018). Доклад на Институт на Ройтерс
за изследване на журналистиката от 2019 показва, че 75% от населението на
Великобритания използва онлайн социалните мрежи като източник на новини, а 27%
споделят новини чрез социални мрежи, електронна поща и съобщения. Основните
характеристики на преодоляването на социалния капитал са свързани с достъпността на
нова информация (Verduyn et al., 2017). По този начин избягването на социалните медии
дори за един ден може да доведе до това хората да не се чувстват свързани с останалата
част от обществото и да нямат достъп до последни новини. Нарастването на
популярността на социални медии като Инстаграм и Снапчат позволява на хората да
споделят истории, които да достигнат до по-широка аудитория. Историите в Инстаграм
се използват от около 500 милиона души всеки ден (Constine, 2019). В тази връзка
лишаването на изследваните лица в настоящото изследване да използват тази функция
дори за един ден може да се отрази върху техния начин на свързване с други хора, тъй
като те няма да могат да споделят моменти от всекидневието си незабавно с всички. По
този начин това попречи на респондентите да бъдат в крак с последните новини от
живота на хората, които следват. В този смисъл намаляването на възможността за
свързване с познати за респондентите от Великобритания през деня на въздържанието от
използване на социалните медии е в съответствие с това разбиране. Понижаването на
социалния капитал, който се отнася до подкрепата от членове на семейството и приятели
за изследваните лица от Великобритания по време на деня без използване на социалните
мрежи може да се обясни с външни фактори, като средната възраст на извадката - 19,41
години. Вероятно голяма част от участниците от Великобритания са изложени на
влиянието на различни социални медии от много ранна възраст. По този начин може да
се заключи, че традиционният начин за формиране и поддържане на връзки не само с
познати, но и с близки приятели и членове на семейството се измества от
взаимодействието лице в лице към онлайн. От друга страна българската извадка включва
студенти бакалаври и магистри със средна възраст от 29,9 години. В този смисъл при тях
използването на онлайн социалните медии става след 20-та година, т.е. те са формирали
отношенията си с членовете на семействата и приятелите си по „традиционния“ начин –
общуване лице в лице. Вероятно с тази причина може да се обясни защо участниците от
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България не отчитат значително по-ниски нива на социален капитал, свързан с подкрепа
от семейство и приятели в деня на въздържане от използването на социалните мрежи.
Резултатите от проучването разкриват индиректните ефекти от равнището на
използване на онлайн социалните мрежи върху благополучието чрез опосредстването на
двете категории социален капитал. Получените резултати представляват допълнително
потвърждение на данни от специализираната литература за съществуването на директна
връзка между социалния капитал и благополучието. Проучване в Белгия установява, че
достъпът до социален капитал е от решаващо значение за положителното въздействие
върху благополучието (Hooghe and Vanhoutte, 2011). Най-важният фактор на социалния
капитал е честият контакт със семейството, тъй като има най-силен ефект върху
благополучието. В мета-анализ, включващ 286 статии, се потвърждава, че качеството и
количеството на социалните отношения са силен предиктор за благополучие (Pinquart
and Sörensen (2000). По-скорошно проучване, проведено в цяла Европа, включва четири
различни аспекта на социалния капитал: „Институционално доверие“; „Общо доверие“;
„Слаби връзки“; „Силни връзки“ (Puntscher et al., 2015). Изследователите установяват, че
и четирите категории на социалния капитал са изключително важни за благополучието
на хората, измерено чрез щастие и удовлетвореност от живота. От настоящото
изследване се регистрира, че и двете категории на социалния капитал опосредстват
връзката между използването на социалните мрежи и благополучието при респондентите
от Великобритания. Важно е да се отбележи обаче, че ефектът на социалния капитал
върху благополучието е установено, макар и в по-слаба степен, в региона на Източна
Европа, в сравнение със скандинавските страни (Puntscher et al., 2015). Това може да бъде
вероятна причина, поради която при респондентите от българската извадка не
установява индиректен ефект между нивото на използване на социалните медии и
благополучието, чрез опосредстването на двете категории на социалния капитал.
Бъдещи изследвания могат да се съсредоточат върху разглеждането на ефектите на
въздържанието и прекомерната употреба за по-дълъг период от време, съчетани с
отчитане на това как различни качества на личността като екстраверсия, интроверсия,
откритост и други могат да повлияят на резултатите.
Онлайн социални мрежи са част от всекидневието и рутината на милиарди хора по
цял свят. Те правят комуникацията с другите несъмнено по-лесна, тъй като голяма част
от взаимоотношенията в изграждането на глобално население се прехвърлят от
традиционното взаимодействие лице в лице към работата в мрежа в Интернет. С
разширяването на социалните медии и развитието на технологиите хората все повече
инвестират в изграждането на живот онлайн. В тази връзка учените започнаха да се
интересуват какви могат да бъдат ефектите на онлайн социалните медии върху хората. С
този въпрос се занимава областта, наречена Киберпсихология, която изследва как
Интернет и технологиите влияят върху човешките взаимодействия.
Настоящото проучване допринася за обогатяване на литературата по въпроса за
различните нива на използване на онлайн социалните мрежи. По-конкретно, основният
му фокус е върху установяването на ефектите на популярната понастоящем тенденция
на хората, които правят „ваканция“ от използването на Фейсбук, върху благополучието,
социалния капитал и социалната свързаност. То се опитва да идентифицира и попълни
някои пропуски в предишната, макар и ограничена, публикувана литература.
Получените резултати могат да бъдат полезни при създаването на социални
политики, за информирането на родителите как да регулират ползването на социалните
мрежи от техните деца. Също така те могат да бъдат полезни за информация на големи
компании като Facebook Inc, Snap Inc, Twitter, и Yahoo, които управляват социални
платформи, както и на технологични гиганти като Apple и Google, които продължават да
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предоставят нови начини за намаляване на използването на социални мрежи, чрез
настройки в техните операционни системи за мобилни телефони.
Непрекъснатото увеличаване на възможностите за използване на Интернет прави
различен животът на хората в онлайн пространството. В тази връзка е важно хората да
имат възможността да прилагат много и различни стратегии за справяне с проблемите,
произтичащи от дигитализацията.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ КРИЗА И СТРЕС НА
РАБОТНОТО МЯСТО
Проф. д.пс.н. Теодора Стойчева Стоева, СУ „Св. Климент Охридски“
PSYCHOLOGICAL COUNSELLING IN CRISIS AND STRESS AT
WORK
Prof. Teodora Stoytcheva Stoeva, D.S.c., Sofia University “St. Kliment
Ohridski”
Резюме: Изследването е посветено на стреса и кризисните преживявания в работата, като един
от сериозните проблеми, свързан със здравето на хората и психичното им благополучие. В
теоретичен план се концептуализира различието между стрес и криза, стресогенни и кризисни
ситуации. Обсъдени са резултати от собствено изследване за връзката между емоционалната
интелигентност и стреса при професионални общности, чиято дейност се приема за типично
стресогенна. Представен е интегративен модел на кризисно консултиране, допълващ
традиционните подходи на психологическа помощ при стрес и криза.
Ключови думи: стрес, кризисни ситуации, кризисни преживявания, психологическо
консултиране, техники на консултиране
Abstract: The study focuses on stress and crisis experiences at work, one of the major problems
associated with human health and mental well-being. Theoretically, the distinction between stress and crisis
is conceptualised. The results of an own study on the relationship between emotional intelligence and stress
in professional communities, whose activities are considered to be typically stressful, are discussed. An
integrative model of crisis counselling, complementing traditional approaches to psychological help in stress
and crisis, is presented.
Keywords: stress, crisis situations, crisis experiences, psychological counselling, counselling
techniques

Стресът като феномен
През последните години нараства интереса към изследване на стреса и неговите
последици в организационна среда и по отношение на различните професионални
дейности (Илиева и Найденова, 2006; Илиева и Найденова, 2010; Вълков, 2017; Cooper
et al., 2005). Стресът в работата e особеност на съвременния живот и един от найсериозните проблеми, свързани със здравето на хората и тяхното психично
благополучие. Последиците от стреса на работното място се свързват както с влошаване
на психичното благополучие на служителите, респективно с увеличаване на
заболеваемостта и чести психични проблеми, така и с намаляване на индивидуалната
ефективност и ефикасност на работното място и в крайна сметка - с финансови загуби за
икономиката. Към тези последици спадат: повишена тревожност; депресия, пристъпи на
гняв, чувство на отчужденост, понижена самооценка, усещане за обща
неудовлетвореност, бърнаут.
Когато стресът е твърде голям и продължителен или когато личността не разполага
с адекватни механизми за справяне с него, се стига до дискомфорт и изтощение на
личността и до намаление на ефективността на организацията като цяло. Именно поради
това той е обект на внимание от страна на управленската наука и практика. Според
рамкова директива 89/31EUO, която разглежда здравето и безопасността в Европейския
съюз, работодателите имат задължението да управляват стреса, свързан с работното
място.
Редица психолози насочват вниманието си към изследване на професионалния
стрес. McCormick (1980) предлага концептуална рамка за обяснение на професионалния
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стрес, в която са посочени 6 класа от източници на стрес и техните параметри от
обективен и субективен характер:
1. Стрес, базиран на определени характеристики на задачата за изпълнение:
а) трудност на задачата, свързана до степента, до която стандартът за успешно
изпълнение на задачата надвишава способностите на индивида.
б) неопределеност на задачата, свързана със степента на неяснота по отношение
изпълнението на задачата и последствията от него.
в) „товар“ на задачата, свързан с изисквания към психичните и физични ресурси
на индивида.
г) ограничения, свързани с изпълнението на задачата.
2. Стрес, базиран на професионалната роля:
а) конфликт, свързан с несъответствието между професионалната роля на
индивида, с произтичащите от нея задължения и права и изискванията на
непосредствената ситуация и т.н. (напр. професията на полицая).
б) неопределеност, свързана с недостатъчна регламентираност на правата и
задълженията, отнасящи се до изпълнението на професионалната дейност.
в) „товар“, свързан със задълженията, които се приписват на определена роля.
г) ограничения, които налага ролята, от обективен и субективен характер.
3. Стрес, който е присъщ на условията на работа (напр. ефектът на „тълпенето“
при професията на касиера; условия, изискващи постоянна ангажираност на
вниманието).
4. Стрес, който е резултат на социалната среда в смисъл на интерперсонални
взаимоотношения (напр. междуличностни разногласия), неопределеност по отношение
на социалните контакти и последствията от тях; отчужденост и т.н.
5. Стрес, резултат на физическата среда (напр. екстремен студ; висок риск и
случайност).
6. Стрес, в границите на личностната система, който се пренася и на работното
място (напр. тревожност, стил на възприятие и т.н.).
За консултативната работа от значение е установяването на това какви качества и
умения на личността са необходими за преодоляване на професионалния стрес, за да
бъдат формирани. Проведено е собствено изследване върху връзката на емоционалната
интелигентност и стреса в професии, които поради своите особености са приемани за
типично стресогенни, като професията на лекаря, полицая и учителя (Стоева, 2017).
Беше установено, че за дейността на полицаите от най-голямо значение е умението за
емоционален самоконтрол, за лекарите - социалните умения, съответно за учителите емпатичността. Получените от изследването резултати са с висока приложна стойност.
Изясняването на това кое умение, свързано с емоционалната интелигентност, е значимо
за определена професия може да послужи за основа на консултативна работа с
представителите на отделните професионални общности. В подобна консултативна
работа обект на дейността ще бъде целенасоченото развитие на съответното умение по
предварително изработена програма за това. Уместно е да се създадат групи за социален
тренинг по отношение на целевите умения, доколкото повечето от тях имат социален
характер.
Кризата като феномен
Стрес и криза. На работното място съществуват освен стресогенни, така и
кризисни ситуации. Поради това е необходимо да направим концептуално разграничение
и диференциране на кризата от стреса, на кризисната от стресогенната ситуация. Boss
(2006) прави опит да разграничи двете понятия, заявявайки, че стресът е продължителна
променлива (т.е. той може да се измерва по степен), докато кризата е дихотомична
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променлива (т.е. или има, или няма криза). Стресът може да се смята за процес, който
съществува в определено време. Например стресът от натовареността в работата.
Кризата може да се смята, от своя страна, като период от време, в който типичните
стратегии за справяне са прекратени и е настъпила дезорганизация и дисбаланс. Склонни
сме да се съгласим с твърдението, че стресът има повече „биологично звучене“,
доколкото е „изобретен“ от физиолозите и по-късно е пренесен в психологията (Темков
и Попов, 1987). За разлика от него понятието за криза е „продукт“ на психологията, като
в него са вплетени индивидуални и социални елементи. Отличителна черта между стреса
и кризата е свързана с фактора време – стресът е по-краткотраен от кризата. Приемаме
без излишно догматизиране твърдението, че стресът и кризата са сложно флуктуиращи,
преходни психични състояния, развиващи се в определена последователност едно
спрямо друго, които в значителна степен се припокриват.
Друг проблем е свързан с концептуалното разграничаване на понятията за кризисна
ситуация и криза. Ulmer, Sellnow и Seeger (2013) посочват, че кризисните ситуации имат
следните дефиниращи характеристики, които ги определят като: „Специфични,
неочаквани и нерутинни събития или серия от събития, които създават високи равнища
на несигурност и заплаха, или възприемана заплаха за високо приоритетни цели.“ От
тази гледна точка кризисната ситуация е събитие, което е: 1) неочаквано (налице е
изненада); 2) създава несигурност; 3) третира се като заплаха за значими цели.
Кризисните ситуации и преживявания се свързват най-често с физическото
насилие, сексуалната злоупотреба, тормозът от съученици, конкретно на работното
място - със съкращаването от работа, дискриминацията и конфликтите.
Доколкото с понятието „кризисна ситуация“ се визират обективни обстоятелства,
конкретно събитие с определени характеристики, с понятието „криза“ се обозначават
субективни преживявания на индивида по повод на това събитие. Така онова, което е
криза за един човек, може да е само епизод в „пикантния“ живот на някой друг.
Дефиницията на Caplan (1989) е най-широко цитирана сред останалите. Той нарича
кризата състояние, което е провокирано, когато едно лице се сблъска с препятствие за
постигане на значими цели и което за момента е непреодолимо с обичайните методи за
решаване на проблема.
В психологически план кризата може да бъде с положителен или отрицателен знак.
Когато е „с положителен знак“, кризата активира и мотивира личността да реагира в
съответствие с предизвикателството и значимостта на ситуацията, в която е попаднала,
което тласка индивида към мобилизация на потенциалните му възможности при
„извънредни и необичайни ситуации“. Когато е с „негативен знак“, кризата може да се
превърне в невротично или психично разстройство, доколкото индивидът предлага
ригидни и стереотипни реакции на „нестандартни“ ситуации, което води до
противоречие между очакването и резултата, между поведението и ефикасността от него.
Типични негативни прояви на кризата са свързани с:
1.Забележими промени в поведението: Индивидът или групата са по-малко
ефективни от обикновено. Налични са успешни и неуспешни опити за справяне с
проблема, конструктивното поведение намалява, докато фрустрацията се увеличава.
Налице е реакция на демобилизация със снижение във волевото усилие, необходимо
за преодоляване на трудности. Кризисната интервенция трябва да е насочена към
прилагане на техниката за създаване на увереност в клиента чрез одобрение и др. За
мобилизация на личните ресурси може да се използва техниката на „антиципациите“,
свързана със стимулиране на въображението на клиента по отношение на представи за
оптимистично бъдеще, а и с умението на консултанта да рисува с думи това бъдеще
2. Субективни преживявания: Индивидът преживява чувство на безпомощност и
неефективност пред лицето на онова, което изглежда като неразрешим проблем. Има
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възприятия за заплаха и опасност за важни жизнени цели на индивида, което е
придружено с тревога, чувство на вина и защитни реакции. Налице е реакция на
дезорганизация, като е необходимо е да се създадат условия за афективно отреагиране
в съчетание с интелектуално овладяване и реалистично приемане на ситуацията.
Типични са т.нар. песимистични реакции. Кризисната интервенция в случая трябва да
е насочена към формиране на позитивна представа за бъдещето, като могат да бъдат
използвани методите на логическото убеждение и преубеждение.
3. Организмични реакции: Индивидът в криза преживява генерализирано
физическо напрежение, което може да бъде изразено в разнообразие от симптоми.
При кризисното консултиране е целесъобразно на етапа на оценяване да се имат
предвид онези поведения, които водят до успех или провал при справяне с кризата.
Обхватът на благоприятни срещу неблагоприятни поведения включва следното:
1. Изследване на реалността и директно търсене на информация срещу отричане на
проблема с разсъждения, базирани на удовлетворяване на желанието, отколкото на
реалността.
2. Свободна експресия на позитивни и негативни чувства с висок фрустрационен
толеранс срещу избягване на негативните чувства.
3. Директно търсене на подкрепа от други срещу неспособността да се търси и
приема помощ от другите.
4. Преработване на проблема в управляеми „единици“ срещу неспособността за
планиране.
5. Гъвкавост и способност за промяна срещу склонността към лесно „предаване“
пред проблемите и изпадане в състояние на дезорганизираност.
6. Вяра и доверие в себе си срещу песимизъм и липса на увереност в собствените
способности.
Психологическо консултиране при криза
Психологическата помощ е необходима за предотвратяване на различни психични
нарушения и за профилактика на психосоматичните заболявания при кризисни
преживявания, каквито има и на работното място. Тя предполага нормализиране на
психичните състояния чрез мобилизиране и актуализиране на адаптивните и
компенсаторните механизми на личността за преодоляване на негативните последствия
от необичайни обстоятелства. Според Caplan (1989) основна задача на кризисното
консултиране е да се помогне на клиента да се върне към равнището на функциониране,
което е поддържал преди кризата. Цели на кризисната консултация са:
1) Да се осигури помощ в овладяването и преодоляването на актуалната
психотравмена ситуация, включваща емоционална подкрепа и когнитивно ръководство.
2) Корекция на неадаптивните личностни нагласи, обуславящи развитието на
кризисни състояния (които могат да са резултат от девалвацията на ценности, като напр.
ценността на собствения живот при клиенти със суицидални наклонности).
Основни методи на кризисното консултиране
Техниките, които се предлагат в кризисното консултиране, са селектирани от
различни школи на консултиране и психотерапия:
Асертивен тренинг. Тази техника е насочена към преодоляване на тревожността
на клиента чрез обучението му да използва асертивни и подкрепящи го действия и
изложения. Тази техника е особено подходяща за клиенти от разговорите, с които се
установява, че са проявили пасивност при сблъсъка с негативно събитие (напр. събитие,
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свързано с увреждане на интересите им на работното място), с което са допринесли за
сериозността на кризата.
Уверяване и вдъхване на надежда. В кризисното консултиране вдъхването на
надежда е изключително полезна техника. Това се отнася специално до случаите, когато
клиентът е тревожен и обезпокоен за това дали е способен да излезе от кризата или когато
не вярва в настъпването на позитивни промени в бъдещето. Тази техника се прилага с
цел клиентът да се освободи от страховете и тревожността си, свързани с бъдещето и да
се възстанови неговото самочувствие.
Саморазкриване. Саморазкриването от страна на консултанта може да има
позитивно влияние върху клиента, като се отрази върху неговата готовност да разкрие
лична информация. Според много гещалт-ориентирани психотерапевти тази техника е
фактор, който те оценяват като съществен елемент в терапевтичния процес на
психологическата помощ в криза (Polster & Polster, 1974). Тази техника е особено
ефикасна в случаите, когато консултантът предполага, че клиентът е неспособен да
обсъжда определени въпроси, най-често свързани с много болезнена за клиента
информация. Саморазкриването като техника е и форма на моделиране, като чрез нея
консултантът демонстрира на клиента, че е приемливо да се дискутират болезнени теми.
Вентилация. Този термин се използва като метафора, описваща акта на свободно
изразяване на собствени емоции и мисли относно специфичен проблем. Според някои
изследователи вентилирането на страхове, надежди, амбиции и претенции често носи
облекчение особено в случаите, когато техниката вербализация се приема с некритична
и съчувствена оценка на слушателя (Greenstone & Leviton, 2002). Според него
способността да споделиш своите секрети отнема на негативните преживявания
качеството да бъдат заплаха. Вентилацията изисква консултантът да прилага умението
„отдаване на внимание“ на онова, което клиентът казва и чувства относно себе си и
кризисното събитие, като вербално го следва (например: „Разкажете ми как се
почувствахте, след като разбрахте за деянието на колегата Ви, което Ви злепоставя.“).
Моделиране. Моделирането е техника, при която поведението на други индивиди,
които успешно са постигнали желана цел, се използва като модел за клиента, който още
не е постигнал тази цел. Чрез селективно избиране на модел, който е постигнал дадена
цел, която клиентът иска да постигне, клиентът може да наблюдава точната поредица от
поведение, които водят до овладяване на проблема (напр. как да се разговоря с
авторитарен началник). В ситуация на ролева игра е възможно консултантът да служи
като модел на клиента.
Релаксационен тренинг. Физическата релаксация като средство за ефективно
справяне с тревожността е била препоръчвана от терапевти с различна терапевтична
ориентация (Jacobson, 1938).
Манипулиране на заобикалящата среда. Манипулирането на заобикалящата
среда включва интервенции, които променят директно физическата или
междуличностната ситуация на индивида и са особено полезни за преодоляването на
кризисни ситуации. Тези интервенции са насочени към редуциране на стреса чрез
отстраняване или модифициране на дезорганизиращите елементи в средата. Например
клиент, който преживява криза, свързана с работата, може временно да си вземе отпуск
до отшумяване на проблема. По този начин известна част от стреса бива редуцирана.
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Обратна връзка Обратната връзка се използва най-често за изясняване на
послания на клиента, когато те са двусмислени или неконсистентни. Ivey и сътр. (2006)
препоръчват тази техника при консултиране на групи и колективи в криза. Обратната
връзка може да се използва, за да даде на индивида информация за това, как поведението
му повлиява върху останалите членове на групата.
Основни умения в кризисното консултиране
Подкрепа на поведението. Това умение е свързано с даването на позитивни
отговори за адаптивното поведение на клиента (пример: „Този път сте успели да се
защитите много добре пред колегите си.“)
Подкрепа на защитите. Това умение е свързано с насърчаването на ползването на
адаптивни защити и обезсърчаването на неадаптивните (пример: „Разходката ви в парка
след скандала е била полезна, защото когато сте върнали отново на работа, сте можели
да обсъдите този проблем спокойно с колегите си.“)
Повишаване на самочувствието. Това умение е насочено към подпомагане на
клиента във възвръщане на чувството му за самоуважение и достойнство (пример: „Вие
сте много силна личност, след като сте успели да се справите с този проблем. Мисля, че
и сега ще успеете.“)
Изясняване. Това умение е свързано с насърчаване на клиента да изрази по-ясно
взаимовръзката между определени събития, свързани с кризисната ситуация.
На базата на практиката и класическите модели - психосоциалния на Roberts (2002),
шестстъпковия на Gilligand (2013), практическия подход към травмата на Priscilla (2007)
и триоценъчния на Myer (2001) сме разработили интегративен модел на кризисно
консултиране, който се различава от останалите по акцента върху: интелектуалното
овладяване на ситуацията, като са предложени техники за различните етапи.
Етапите на кризисното консултиране включват:
1. Установяване на контакт и оценка. На този етап се извършва оценка на
текущия проблем, способностите за справяне, външната подкрепа (семейство; приятели)
и психическото състояние. Основна задача на този кратък, но важен етап е клиентът да
се убеди, че е емоционално приет, за да говори по-откровено за своите преживявания.
2. Окуражаване на изразяването на чувства и интелектуално овладяване на
ситуацията. Клиентите често считат, че критичните ситуации налагат незабавно
решение. В тези случаи консултантът може да подчертае, че у клиента има време за
вземане на решение - техника на „снемане на напрежението“. По принцип на този етап
клиентът разказва за своите преживявания, намерения, което има разтоварващ
емоционалното напрежение ефект - техника на „катарзис чрез вербализиране“.
Задавайки на клиента релевантни въпроси, консултантът формира в съзнанието му
обективна и последователна картина на психотравмената ситуация в нейното развитие техника на „структуриране на ситуацията“. В много случаи се оказва (напр. при
конфликт с колега), че психотравмената ситуация е резултат на собствените недостатъци
на клиента. Консултантът трябва тактично да подчертае, че има много аналогични
ситуации - техника на „универсализиране“ и „преодоляване на изключителността
на ситуацията“. При остри кризисни състояния психотравматичното събитие поради
„изкривеност“ на когнитивните процеси често се възприема от индивида нереалистично.
Разкривайки последователността на ситуациите, консултантът показва на клиента
740

връзката на психотравменото събитие с предшестващите го такива и следователно
посочва и възможността за неговата промяна - техника на „включване в жизнения
контекст“. Разказвайки за своя живот, клиентът съобщава за своите успехи и неуспехи.
Консултантът тактично подчертава успехите, формирайки у клиента представа за самия
него като личност с потенциал, която може да преодолява трудности - техника на
„подкрепяне на самооценката“. Често клиентът има трудности в осмислянето и
интелектуалното овладяване на ситуацията. Консултантът може да даде формулировка
на преживяната ситуация - техника на „дефиниране на ситуацията“. Тази техника
рядко се използва при обикновената консултация, при която е желателно клиентът сам
да формулира проблема си. При кризисна ситуация прилагането на тази техника е
оправдано, защото помага на клиента да рационализира онова, което се е случило,
интелектуално да го овладее и реалистично да го приеме.
3. Планиране на действията за преодоляване на кризисната ситуация. При
постигнатото вече интелектуално овладяване и реалистично приемане на ситуацията на
клиента се съдейства да осъзнае какво разрешение на ситуацията за него е найприемливо - техника на „идентификация на целите“. Тази техниката е свързана с
обучение на клиента на поведение, чрез което той може по оптимален начин да разреши
проблемите си. На този етап много от клиентите се връщат към обсъждане на
емоционалните си преживявания. Необходимо е консултантът да върне клиента към
дискутиране на конкретни планове- техника „фокусиране върху ситуацията“.
4. Активна психологическа поддръжка. На този етап задачата на консултанта е
да повиши увереността на клиента в способностите му да преодолява трудни ситуации,
подчертавайки предишни успехи. Основни консултативни умения на този етап са:
логическото аргументиране; убеждението; внушението.
Успешното приключване на четвъртия етап е свързано с разрешаване на проблема
на клиента и преодоляване на кризата.
Стресът и кризисните преживявания пречат на трудовата дейност и може да
доведат до неспособност за изпълнение на професионалните задачи. При своевременно
прилагане на психологическа помощ негативните последици от тях могат да бъдат
предотвратени и дори трансформирани в градивна сила за организацията.
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Резюме: Перспективата за време категоризира преживяванията и социалния опит на
личността във времевите рамки на минало, настояще и бъдеще, като по този начин помага за
придаване на смисъл и съгласуваност на тези събития. Изследването има за цел да се проучат
значимите взаимовръзки между перспективата за време и личностните черти по модела на Големите
пет, както и да се установи предиктивният ефект на личностните характеристики по отношение на
перспективата за време. Изследването е проведено върху извадка от 534 респонденти, от които
повечето са жени (60,6%). Възрастта на участниците варира от 18 до 70г. (Х = 26,46; SD = 11,27).
Невротизмът корелира значимо с негативната ориентация към миналото и има предиктивен ефект
върху тази перспектива за време заедно с отвореността към нов опит. И петте личностни черти по
модела на „Големите пет“ са предиктори на хедонистичната ориентация към настоящето.
Целенасочеността е в значима взаимовръзка с ориентацията към бъдещето и има предиктивна роля
по отношение на тази ориентация. Значим предиктор на ориентираната към бъдещето перспектива
е и невротизмът.
Ключови думи: перспектива за време, личностни черти, Големите пет, български социокултурен контекст
Abstract: Time perspective categorizes our personal and social experience into past, present and
future temporal frames, that helps us give meaning and coherence to these events. The aim of the study is
to examine significant relations of time perspective profiles with Big Five personality traits as well as the
predictive effect of personality upon time perspective. The sample of the study consisted of 543 participants
(60.6% females; age range: 18-70 years; M = 26,46; SD = 11,27). Neuroticism was significantly related to
Past-Negative orientation and has predictive effect on this time perspective dimension along with openness
to new experience. All five personality traits in the model were found to be significant predictors of PresentHedonistic time perspective. Conscientiousness and neuroticism were significant predictors of Future time
orientation.
Keywords: time perspective, personality traits, Big Five, Bulgarian socio-cultural context

Теоретична рамка
В края на XX в. Ф. Зимбардо и Дж. Бойд утвърждават методика за измерване на
перспективата за време и доказват значението й като личностова променлива с
импликации в различни сфери на психологията (Zimbardo & Boyd, 1999, p. 1272).
Перспективата за време изследва индивидуалните различия при оценяването на
събитията във връзка с дистанцията на времето. С други думи, перспективата за време е
субективен процес, който отразява начина, по който индивидите структурират своя
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личен и социален опит във времевите категории на минало, настояще и бъдеще (Boyd &
Zimbardo, 2005, p. 85).
В научната литература по темата съществува единодушие, че различните времеви
ориентации са пряко свързани с личността (Fortunato & Furey, 2011, p. 849-856) и когато
тези когнитивни профили прераснат в тенденции, се превръщат в личностови
диспозиции. Ф. Зимбардо и Дж. Бойд доказват, че различните ориентации за време
отразяват индивидуалните различия в начина на оценка на житейските обстоятелства
(Zimbardo & Boyd, 1999, p. 1272-1273).
Концептуалният модел на Ф. Зимбардо и Дж. Бойд за перспективата за време се
базира на теорията на К. Левин, който е сред първите изследователи, които акцентират
връху значимата роля на перспективата за време в социалните науки и твърдят, че има
съществено влияние върху мотивацията, емоциите и поведението на личността (Lewin,
1951, p. 95-153). Перспективата за време е от съществено значение за настоящите и
бъдещи планове, за начина, по който виждаме себе си и нашето поведение в настоящето
(Lennings, 2000, p. 167–181).
Перспективата за време повлиява процеса на оценяване, взимане на решения и
планиране на съответните действия. Доминиращото влияние за някои идва от миналото
и припомнянето на предишни ситуации и преживявания, като тези спомени за загуби и
ползи могат да имат позитивен и носталгичен оттенък, но също така и негативен,
неприятен и травматичен аспект. Друг фокус на перспективата за време, който мотивира
поведението, може да бъде насочен към непосредствените радости и удоволствия в
настоящето, като понякога доминирането на подобна тенденция води след себе си
необмислено поведение и склонност към поемане на рискове. В друг аспект,
възприемането на настоящето може да се сведе до убеждението, че влиянието на
индивида върху хода на събитията в неговия живот е силно ограничено и всичко е в
ръцете на съдбата. Друга група от индивиди са повлияни от очакванията за всичко, което
може да донесе бъдещето, съсредоточавайки се върху планирането и целеполагането,
издигайки и преследвайки значими цели далеч в бъдещето, понякога за сметка на
преживяванията и удоволствията на настоящето (Zimbardo & Boyd, 1999, p. 1274-1275).
Измеренията на перспективата за време се свързват с множество демографски,
поведенчески, мотивационни и личностни променливи (Zimbardo & Boyd, 1999, p. 1272).
Откриват се съществени взаимовръзки с личността и здравето, като преобладаването на
една от времевите ориентации е своеобразно когнитивно изкривяване. Балансираната
перспектива за време се асоциира със способността гъвкаво да се превключва между
различните времеви ориентации според изискванията на ситуацията. Постигането на
балансирана перспектива за време е свързано с оптималното функциониране на
личността, благополучието и психичното здраве (Boniwell & Zimbardo, 2004, p. 165-178;
Drake et al., 2008, p. 25). Тези изследвания се фокусират върху взаимовръзката между
ориентираната към бъдещето перспектива за време и здравето и поемането на рискове.
Също така се акцентира върху хедонистичната ориентация към настоящето, при която се
наслаждаваме на настоящето в най-пълна степен, но същевременно понасяме
последствията от липсата на вложени усилия за поддържане на здравето (Boyd &
Zimbardo, 2005, p. 85-107).
Съществен интерес при проучване на влиянието на перспективата за време
представляват изследванията на взаимовръзките на измеренията на перспективата за
време и личностовите черти. Откриват се взаимовръзки между различните ориентации
за време и личностовите черти по модела на Големите пет на Л. Голдбърг (Goldberg,
1993, p. 26-34). Ф. Зимбардо и Дж. Бойд изследват тези взаимовръзки и откриват, че
отвореността към нов опит е в позитивна корелация с ориентираната към бъдещето
перспектива и в отрицателна корелация с фаталистичната ориентация към настоящето.
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Съзнателността корелира позитивно с ориентираната към бъдещето перспектива и
отрицателно с негативната ориентация към миналото, хедонистичната ориентация към
настоящето и фаталистичната ориентация към настоящето. Екстраверсията е в
положителна корелация с ориентацията към бъдещето, хедонистичната ориентация към
настоящето и позитивната ориентация към миналото, и в отрицателна с негативната
ориентация към миналото и фаталистичната ориентация към настоящето.
Дружелюбността от своя страна, е в права корелация с позитивната ориентация към
миналото и в обратна с негативната ориентация към миналото. И накрая, невротизмът е
в отрицателна корелация с негативната ориентация към миналото, хедонистичната
ориентация към настоящето и фаталистичната ориентация към настоящето (Zimbardo &
Boyd, 1999, p. 1277-1278).
В друго изследване се открива, че екстраверсията е в права корелация с
позитивната ориентация към миналото и хедонистичната ориентация към настоящето,
като същевременно е в обратна корелация с негативната ориентация към миналото. Също
така авторите доказват, че невротизмът корелира позитивно с негативната ориентация
към миналото и е в обратна зависимост спрямо позитивната ориентация към миналото
(Dunkel & Weber, 2010, p. 95–103).
След създаването на въпросника за изследване на перспективата за време на Ф.
Зимбардо и Дж. Бойд през 1999 г. са проведени множество изследвания, които се
фокусират върху поведенческите последствия, които са свързани с индивидуалните
различия в перспективата за време. Изследванията сочат, че перспективата за време е
свързана с множество поведенчески и психологически аспекти (Zimbardo & Boyd, 1999,
p. 1274-1275; Holman & Zimbardo, 2003, p. 136–147; Kruger et al., 2008, p. 645–666).
Настоящото изследване има малко по-различен фокус, който не е много застъпен в
изследванията на перспективата за време и вместо да се насочваме към приложението на
перспективата за време за предвиждане на други личностови променливи, интересът на
изследването е насочен към опит да се предвиди всяка от ориентациите за време. Както
е посочено по-горе в обзора на научната литература, перспективата за време е свързана
с различни аспекти на личността и тук си поставяме за цел да изследваме предиктивната
функция на личностните черти по модела на Големите Пет за различните ориентации на
перспективата за време.
Цел на изследването
Настоящото изследване има за цел да проследи значимите взаимовръзки между
перспективата за време и личностовите черти и да определи предиктивната роля на
личността за различните ориентации в рамките на перспективата за време.
Като независими променливи в изследването са обособени личностните черти по
модела на Големите пет – eкстраверсия, сътрудничество (насоченост към другите,
дружелюбност), целенасоченост (добросъвестност, съзнателност), невротизъм и
отвореност към нов опит.
Зависимите променливи в настоящото проучване са различните ориентации за
време - негативна ориентация към миналото, хедонистична ориентация към настоящето,
ориентация към бъдещето, позитивна ориентация към миналото и фаталистична
ориентация към настоящето.
Метод
Инструменти
За изследване на перспективата за време е използвана българската адаптация на
въпросника на Ф. Зимбардо и Дж. Бойд – Zimbardo Time Perspective Inventory (Zimbardo
& Boyd, 1999), който изследва пет времеви ориентации и се състои от 56 твърдения
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(Stoyanova & Karabeliova, 2019, p. 113-125). При прилагането на въпросника в
българската социокултурна среда се установяват високи стойности за надеждност за
всяка от скалите - Негативна ориентация към миналото (α=0,80); Хедонистична
ориентация към настоящето (α=0,77); Ориентация към бъдещето (α=0,76); Позитивна
ориентация към миналото (α=0,82); Фаталистична ориентация към настоящето (α=0,79).
Личностовите черти са изследвани чрез българската версия на въпросника на П.
Джон и С. Сривастава по модела на „Големите пет“ /Big Five Inventory/ (John &
Srivastava, 1999, р. 155), който съдържа 44 твърдения. Надеждността на скалите на
адаптираната за български социокултурен контекст версия на въпросника е висока Екстраверсия (α=0,74); Сътрудничество (Дружелюбност) (α=0,67); Целенасоченост
(Съзнателност) (α=0,80); Невротизъм (α=0,85); Отвореност към нов опит (α=0,74).
Респонденти
Емпиричното изследване е проведено върху извадка от 543 изследвани лица, като
участниците са предимно от София (73,5%). Също така по-голяма част от изследваните
лица са жени - 60,6%, докато мъжете са 39,4%. Възрастовият диапазон обхваща
респонденти от 18 до 70 годишна възраст (Х=26,46; SD=11,27). Завършилите висше
образование са 43%, а 57% - средно образование.
Резултати
За проверка на взаимовръзките между изследваните феномени е приложен
корелационен анализ.
Получените резултати от проведения корелационен анализ показват множество
статистически значими взаимовръзки между личностовите черти по модела на Големите
пет и измеренията на перспективата за време (вж. Табл. 1). Скалата „Негативно минало“
корелира негативно с всички скали от Големите пет, а що се отнася до „Невротизма“ е в
умерена права корелация. С други думи, хората, които са в по-голяма степен насочени
към другите, дружелюбни, съзнателни и отворени към нов опит са по-малко склонни да
се връщат към негативните спомени и преживявания от миналото. Същевременно,
високите нива на емоционална нестабилност се свързват с акцентиране върху
предишните неуспехи, провали и виждане на миналото като изпълнено с болезнени
преживявания.
Екстраверсията, дружелюбността и отвореността към нов опит като личностни
черти корелират значимо със скалата „Хедонистично настояще“, по тази причина
преобладаването на тези личностни черти се свързват с ориентираната към
удоволствията в настоящето перспектива за време, при която основният фокус е към
преживяванията „тук и сега“ и склонност към поемане на рискове. Що се отнася до
ориентираната към бъдещето перспектива за време, се открива статистически значима
корелация между тази скала и съзнателността като личностна черта. Може да се каже, че
за хората със засилени тенденции към съзнателност е по-вероятен фокусът към
ориентацията към бъдещите цели и постигането на резултати далеч в бъдещето. Скалата
„Отвореност към нов опит“ също е в значима корелация с ориентацията към бъдещето,
като за хората, които са открити към различни преживявания е по-характерна и
ориентираната към бъдещето перспектива.
Личностните черти „Екстраверсия“, „Сътрудничество“ и „Целенасоченост“ са в
значима корелация с позитивната ориентация към миналото. С други думи, хората с
изявена насоченост към другите, дружелюбност и съзнателност преживяват миналото
като носител на приятни емоции и хубави спомени. Обратна е тенденцията при
невротизма като личностна черта, който е в отрицателна корелация със скалата
„Позитивно минало“. Това ще рече, че хората с изявена емоционална нестабилност по746

рядко виждат миналото като носител на хубави спомени, към които човек се връща с
носталгия.
Таблица 1. Взаимовръзки между перспективата за време и личностните черти.
Негативно Хедонистично Бъдеще Позитивно Фаталистично
минало
настояще
минало
настояще
Екстраверсия
0,048
-0,241**
0,375**
0,168**
-0,039
Сътрудничество -0,126**
0,076
0,186**
0,225**
-0,048
Целенасоченост -0,184**
-0,058
0,545** 0,144**
-0,107*
Невротизъм
0,047
0,593**
-0,007
-0,143**
0,216**
Отвореност към -0,112**
.159**
0,021
0,354**
-0,173**
нов опит
*p<.05, **p<.01

Личностните черти „Целенасоченост“ и „Отвореност към нов опит“ корелират
негативно с фаталистичната ориентация към настоящето. Казано по друг начин, хората,
които са по съзнателни и открити за нов опит, по-рядко преживяват настоящето като
предопределено от съдбата и неподвластно на контрола на техните усилия.
Обратно на казаното до тук, скалата „Невротизъм“ корелира значимо с
фаталистичната ориентация към настоящето и това означава, че преобладаването на
черти като емоционална нестабилност у личността са свързани с виждането на
настоящето в черни краски, възприятието за хода на събитията като ръководени от
съдбата и слаб контрол над живота.
За да се установят предикторите на различните ориентации на перспективата за
време е направен регресионен модел като за предиктори са въведени всички променливи,
отнасящи се до личностните черти (вж. Табл. №2).
Таблица 2. Предиктивен ефект на личностните черти за перспективата за време
Негативно минало (R² = 0.35)
Невротизъм
Отвореност към нов опит

β
0,568
-0,096

p
<0,001
<0,01

Хедонистично настояще (R² = 0,25)
Екстраверсия
Сътрудничество
Целенасоченост
Невротизъм
Отвореност към нов опит

β
0,318
0,161
0,163
0,151
0,260

p
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
Бъдеще (R² = 0,32)

Целенасоченост
Невротизъм

β
0,606
0,192

p
<0,001
<0,001

Статистически значими предиктори по отношение на скалата „Негативно минало“
са невротизмът и отвореността към нов опит. И петте личностни черти от модела са
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значими предиктори на скалата „Хедонистично настояще“. По отношение на
ориентираната към бъдещето перспектива значими предиктори са съзнателността и
невротизма.
Дискусия
Настоящото проучване цели да разкрие взаимовръзките между различните
ориентации в рамките на перспективата за време и личностните черти по модела на
Големите пет, като същевременно идентифицира значимите личностни предиктори на
перспективата за време.
Невротизмът като личностна черта корелира значимо с негативната ориентация
към миналото и има предиктивен ефект върху тази перспектива за време. Изследванията
сочат, че личностните предиспозиции за фокусиране към негативните преживявания от
миналото се свързват с нарушения в психичното здраве, тъй като не се обръща
достатъчно внимание за интеграцията на конструктивни позитивни преживявания. От
друга страна, свързаните с емоционалната нестабилност нарушения в психичното
функциониране могат да провокират запазването на предимно негативни спомени в
паметта. Също така, фокусирането върху негативните аспекти на миналото е тясно
свързано с депресивността (Boyd and Zimbardo, 2005, p. 85-107; Lyubomirsky and NolenHoeksema, 1995, p. 176–190). Тези резултати имат съществени импликации за
психологията на здравето, тъй като се знае, че негативните спомени са по-лесно достъпни
(Williams and Broadbent, 1986, p. 144–149), а настроението в настоящето повлиява
припомнянето на позитивните преживявания (Clark and Teasdale, 1985; p. 1595–1608).
Отвореността към нов опит е в обратна зависимост що се отнася до негативната
ориентация към миналото и има предиктивна роля по отношение на тази времева
ориентация. Може да се каже, че любопитството и интересът към новото и непознатото
имат протективен ефект спрямо застиването в миналото с неговите негативни аспекти.
И петте личностни черти по модела на „Големите пет“ са значими предиктори на
хедонистичната ориентация към настоящето. Изследването на Ф. Зимбардо и Д. Бойд
потвърждава тези резултати (Zimbardo & Boyd, 1999, p. 1274-1275). Високите стойности
по отношение на хедонистичната ориентация към настоящето се свързват с
импулсивност и липса на загриженост за последствията от поведението в бъдеще. Тази
ориентация за време е свързана с капацитета за фокусиране върху себеосъществяването
и устойчивите ценности. Като цяло хедонистичната ориентация към настоящето е
свързана с чувството на щастие и избягване на скуката, както и с високите нива на
позитивен афект (Desmyter and De Raedt, 2012, p. 19-38).
Целенасочеността като личностна черта е в значима взаимовръзка с насочената към
бъдещето перспектива за време и има предиктивен ефект по отношение на тази
ориентация. Двата психологически конструкта се пресичат при последователното
изграждане на поведенчески планове за осъществяване на значимите цели в бъдещето.
Тези резултати се потвърждават и в други проведени изследвания (Costa & McCrae, 1992;
Zimbardo & Boyd, 1999, p. 1274-1275).
Значим предиктор на ориентираната към бъдещето перспектива е и невротизмът.
Тревожният аспект на тези резултати ни отвежда към доказаните взаимовръзки между
преокупацията от мисли за бъдещето, безнадеждността и суицидния риск.
Преобладаването на ориентираната към бъдещето перспектива допринася за
невъзможността за превключване, релаксация и отпускане (Boniwell & Zimbardo, 2003,
p. 129-131). Страдащите от тревожни и депресивни състояния са свръхзагрижени от
своето бъдеще, но не по посока на целеполагането и планирането, а по-скоро от неговите
негативни аспекти и безнадеждност (Lavender and Watkins, 2004, p. 129-142; MacLeod et
al., p. 371–379).
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Резултатите от проведеното изследване ни отвеждат към осмисляне на тяхната
приложимост при психотерапията и психологическото консултиране във връзка с
насърчаването на психичното здраве. Както се потвърди в настоящите резултати,
негативната ориентация към миналото е значимо свързана с емоционалната
нестабилност и по тази причина ангажираността с мисли за негативните преживявания в
миналото могат да бъдат индикация за нарушено психично здраве. Позитивен ефект
може да окаже насърчаването на пациентите да спрат да се фокусират върху негативните
преживявания в миналото и откриването на позитивни такива.
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Резюме: В психотерапевтичната работа се реализират голям брой послания на различни
равнища на комуникация. Някои протичат на нивото на съзнателното и несъзнаваното, други – на
рационалното и емоционалното. Наред с идеята за равнопоставеност между хората винаги си даваме
сметка, че това е „неравно“ общуване, в което основен е принципът на йерархичността. Властта в
психотерапията съдържа специфични характеристики, отнасящи се до отговорността,
мотивирането, работната атмосфера, нееквивалентността и др. Базисна е идеята за преноса и
контрапреноса в едно формално взаимодействие, за разпределението на територии и позиции, за
надмощието, контрола и др. Водеща е тезата, че властта в психотерапевтичната работа не може да
се проявява в поведение на даване на съвети, в морални оценки и интелектуални съждения и борби.
Тя не трябва да съдържа унизителни коментари, атмосфера на мистерии, снизходително отношение,
подценяване и дисквалификации.
В настоящия доклад се предлагат интерпретации, базирани на клиничната практика, както
и на някои теоретични допускания, произхождащи именно от нея.
Ключови думи: психотерапия, власт
Abstract: A large number of messages are realized at different levels of communication during
psychotherapy. Some take place at conscious and unconscious levels, others at rational and emotional levels.
Along with the idea of equality between people, we always realize that this is an "unequal" communication,
in which the principle of hierarchy is fundamental. Authority in psychotherapy contains specific
characteristics relating to responsibility, motivation, work atmosphere, non-equivalence, etc. The idea of
transference and counter-transference in a formal interaction, distribution of territories and positions,
dominance, control, etc. are essential. The principal is that power in psychotherapeutic work cannot
manifest itself in counselling behaviour, in moral judgments or intellectual judgments and struggles. It
should not contain humiliating comments, an atmosphere of mystery, a condescending attitude, an
understatement or disqualification.
This paper proposes interpretations based on clinical practice, as well as some theoretical
assumptions derived from it.
Keywords: psychotherapy, authority

Въведение
Властта притежава различни конотации в границите на клиничната, личностната,
социалната, организационната психология и др. Тя е свързана с идеята за влияние на
един човек над друг, с правото и възможността за контрол, с въпросите на управлението,
лидерството, отговорността, воденето и други психологични и социални конструкти. В
сферата на помагащите професии кореспондира с темите за йерархичността на
взаимоотношенията, с разбирането за ролята на авторитета, с редица архетипни
характеристики, с различни положителни и отрицателни аспекти. От подобна гледна
точка съществуват разнородни равнища на взаимодействия, отнасящи се до контакта с
психотерапевта, лекаря, свещеника, учителя и др.
Смята се, че ефективният професионалист трябва да има способността да
упражнява власт над търсещия помощ, като я основава на компетентност и ангажимент.
Това означава да притежава способността да се откаже от преживяванията на
властолюбие, както и от използването на хитрост и манипулативност в лечебния процес.
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Тук имаме предвид умението да ръководи уверено и умело психотерапевтичната
дейност, да има възможността да помага, като влияе и въздейства. Необходимо е да се
придържа към ясни и категорични лични и професионални ценности и стил. От значение
е в определяща степен неговата склонност да пренебрегне желанието си за
превъзходство и величие, за всемогъщество и монопол от позициите на силния спрямо
слабия.
Властта в психотерапията се отнася до голям брой привилегии, задължения и
отговорности. Тя е условието, което позволява на специалиста да поставя точни граници,
да налага позитивни и негативни санкции, когато е необходимо и да дефинира
поведенията на участниците във формализирания контекст. Много значимо е да може да
разпознава безпогрешно и удачно проблемите, дефицитите, потенциала и потребностите
на пациента. Той е длъжен да създаде сигурната и безопасна среда на добри екипни
взаимодействия и да стимулира стремежа към прогресия. Важна роля играе и неговата
способност да изпитва удоволствие и удовлетворение от практиката си по всеки един
конкретен казус.
Цел
Цел на настоящия материал е да представи част от аспектите на разбирането за
власт в психотерапевтичните взаимоотношения. Свързана е с идеята за преноса и
контрапреноса в професионалното взаимодействие, с йерархичността и
нееквивалентността, с темата за изначално зададените „неравни“ позиции. Предлагат се
интерпретации, базирани на клиничната практика, както и на някои теоретични
допускания, изхождащи именно от нея.
Изложение и обсъждане
Психотерапевтичната работа е среща между двама души, която съдържа
елементите на борба за власт и надмощие, разпределение на територии и позиции, на
отговорности и влияния. Тази борба в повечето случаи има дълбоко несъзнавана
природа. Само една малка част от нея може да бъде в границите на съзнателното
разбиране и поведение. Специалистът и пациентът влизат в ясно регламентирани
взаимоотношения с напълно уникални характеристики (Stanton, 2010).
В клиничната практика темата за властта притежава свои специфични особености,
динамика и история, които са от решаващо значение за хода и изхода на всяка
диагностична, консултативна и психотерапевтична работа. Много важен акцент са
уменията на специалиста за разпознаване и повлияване в сферата на емоционалната
диагностика, на преноса и контрапреноса – централни понятия за разбирането на
професионалните взаимоотношения от гледна точка на психоаналитичната парадигма
(Arlov, 1974).
Психотерапевтичното общуване изисква огромен брой специфични умения на
професионалистите в тази област. Част от тези умения имат връзка с качествата за
убедително и стабилно присъствие. Това е контекст, в който обменът на разнородни
послания се случва интензивно на различни равнища в техните съзнателни и несъзнавани
корелати и значения. Посланията могат да бъдат вербални и невербални, рационални и
афективни. Те се реализират в интерперсонален и интрапсихичен аспект. От важно
значение е постигането на ефективен работен алианс между психотерапевта и неговия
пациент. Упражняването на власт очертава границите на едни формални, етични и
коректни взаимодействия. Отнася се до способността за поддържане на структурирани
отношения, без да се взима страна и да се подхожда оценъчно. Недопустимо е да се
проявява критичност или назидателност. В психоаналитичното разбиране
психотерапевтичното пространство изключва позициите на убеждаване и
разубеждаване, съветите, предписанията и др. Психотерапевтът разполага с властта и
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отговорността да ръководи един сериозен и задълбочен процес с неподготвен и
непредубеден за това индивид. Важно е да притежава добри лидерски способности –
функция, в която присъства идеята, че един клиничен факт е такъв само в границите на
конкретно теоретично направление. Смесването на стилове води до неефективно
управление на работния формат.
Упражняването на властта включва няколко взаимосвързани категории.
Разбирането е в границите на понятията за ясна позиционираност, лидерски умения и
управленски стил. Необходимо е винаги да разграничаваме тези специални аспекти на
професионалната връзка, за да постигаме успешно структуриране на
психотерапевтичния контекст. ерархията не трябва да бъде противопоставена на
равнопоставеността между хората. Безспорен е фактът, че всички са равностойни като
личности и са безусловно ценни като хора. Независимо от това, наред с толерантността
към различията, не можем да не отчитаме картината на вътрешното разпределение на
позициите и ролите. В психотерапията съществуват две неравни като йерархия статути
и роли, а именно:
- на един, който търси помощ,
- на един, който предоставя помощ.
Този ясен факт поставя участниците в ситуация, в която психотерапевтът стои
супериорно, а пациентът – инфериорно. Самата природа на помагането предполага
присъствието на някой, който е достатъчно подготвен, респективно стабилен и силен, за
да дава. Този, който получава, несъзнавано и съзнателно застава в ролята на очакване на
грижа. Той може да подходи и регресивно – в състояние на зависимо поведение и
преживяване. Даването и получаването имат отношение към нуждата от еквивалент в
човешките отношения. От подобна гледна точка става въпрос за процеси с дълбоко
амбивалентна природа. От една страна застават феномените на задължеността и
благодарността. От друга страна е възмущението срещу чувството за отблагодаряване,
дълг и неравностойната размяна.
Темата за властта в психотерапията винаги е свързана с понятията за влияние и
контрол. Контролът се отнася до въздействието върху другия с цел постигане на
собствените намерения. В този случай целите са насочени към реализиране на определен
поведенчески, емоционален и личностен ефект. Независимо от това винаги е важно да
отчитаме, че са водещи нуждите на самия пациент и в същото време е най-важно
неговото собствено темпо, „скорост“ и възможности, а не тези на психотерапевта. Често
срещан феномен в клиничната практика е желанието на специалиста да увлече пациента
и да бъде постигната бърза прогресия. Подобен факт може да бъде опасен, тъй като е в
състояние да доведе до усещането за натиск от страна на терапевта или за власт на
пациента над терапевта, свързана с манипулирането на определени желания.
В психотерапевтичното общуване могат да бъдат наблюдавани и анализирани
редица други феномени на влияние. Приема се, че голяма роля играят авторитетът,
активността и комуникативността, професионалната и емоционална компетентност,
мотивираността, целенасочеността на помагащия и др. Определяща е подготовката,
опитът и способността на професионалиста да провежда прецизна диагностика, да
разпознава успешно капацитетите и особеностите на пациента. Основно е умението да
създава атмосфера на добри екипни взаимодействия (Wagner, 2004).
Властта в психотерапията никога не може да се проявява в поведение на даване на
съвети, морални оценки и съждения. Недопустимо е да включва спорове, убеждаване и
разубеждаване. Не съдържа унизителни коментари, снизходително отношение,
подценяване и дисквалификации. Властовото взаимоотношение, основано на знания и
компетенции, не е възможно да се използва като оръжие срещу пациента. Неприемливо
е да бъде израз на търсенето на нарцистична „печалба“ от страна на самия психотерапевт.
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Опитът показва важността на това да бъдем чувствителни в търсенето на несъзнаваните
корелати на властта в садистичните и мазохистичните й измерения, в скритото желание
за доминиране над пациента или в евентуалния страх пред него и пред неговото
възможно надмощие.
Адолф Гугенбюл-Крейг е автор, който обръща специално внимание на архетипите
в психотерапията (Гугенбюл-Крейг, 1997). Властта е централна изследователска тема за
него в тази насока. Той смята, че психотерапевтът несъзнавано може да изпадне под
въздействието на желанието да помага, респективно – да влияе и да е в позицията
„отгоре“. По този начин е допустимо той да започне да се стреми да бъде „в центъра на
събитията“, а не „в сянка“. Да помагаш на някого, който изпитва болка, е състояние, при
което отбелязваш усещането, че си силен. Рефлексията върху статусните позиции е
преди всичко социално-психологичен феномен. Тенденцията към зависимост у пациента
често закономерно го поставя в „ниската“ позиция. Властта присъства в латентен вид,
давайки възможност на единия да доминира, да санкционира, да оценява, да оправдава,
да упреква, да критикува и т.н. имагинерно. Санкцията е приоритет на легитимната власт
като цяло. На основата на клиничния опит могат да бъдат отделени още няколко вида на
йерархичност в психотерапевтичното взаимодействие: референтна власт, експертна
власт, власт на принудата, власт на възнагражденията, информационна власт.
Референтната власт се базира на съотнасянето по значимост. Най-честите позиции
изхождат от несъзнаваната нужда на някой малък от някой голям. Значението на
присъствието на Другия се осъществява чрез механизмите на фиксацията от
инфантилните потребности, прекомерно фрустрирани или прекомерно гратифицирани.
Определя качеството на обектните връзки и се превръща в решаващ фактор за
мотивацията, спазването на рамката, поставянето на цели и тяхното постигане в
психотерапевтичното пространство. Реферирането към важния обект го поставя често в
позицията на строг свръхазов родител, който наблюдава, цензурира, възнаграждава или
се възползва от „съдържанията“ на своя пациент. Експертната власт има специално
значение в ранните психотерапии, когато е необходимо пациентът да възприема
психотерапевта си като компетентен, за да може по-късно да се идентифицира с неговото
работно отношение. Експертността е важна и с оглед на създаването на определена доза
доверие в началните срещи, изхождайки от фантазията на пациента, че другият винаги е
наясно, знае и може да води. Властта на принудата има специално място с оглед на
спазването на условията на рамката на професионалното общуване. Правилата се
превръщат в ориентир за формален контекст, но и в нещо, което по-късно може да бъде
„атакувано“ от пациента, произтичащо от неговата потребност отношенията му с
психотерапевта да бъдат неформални. Властта на възнагражденията има връзка с
прогресията – водена от професионалист, който умее да я разпознава, валидизира и
назовава. Тя отново има регресивни източници и е необходимо да бъде дозирана с оглед
на това да не се превърне в сериозна и интензивна пречка пред автономизирането на
пациента. Информационната власт е предимно в сферата на фантазираните съдържания,
имащи значение за доверието, подозрителността, тайната, конфиденциалността,
търсенето на отговори, предоставянето на интерпретации и конструкции, откриването на
нови начини на възприемането на себе си през връзката и приемствеността между
отделните времеви дименсии, на „пренаписването“ по нов сценарий на житейската
история на пациента. Важно е той да я преразгледа по съвършено нов и различен образец.
Психотерапевтичната работа създава различния модел за това.
Източниците на йерархичността имат връзка с редица несъзнавани смисли и
значения. Легитимността на властта се свежда до способността на психотерапевта да
говори на езика на пациента и да установява с него точно определени професионални
взаимоотношения. Той може също да го информира и „образова“ за това какво е
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психотерапията, за правилата на работата, за особеностите на взаимодействието и др.
Именно професионалистът е в състояние да дава подкрепа и грижа, да се въздържа от
нея или да бъде фрустриращ. В този случай властта добива характеристиките на
възнаграждаване или наказание, на информационно влияние и в някои случаи – на
регламент към изпълнението на конкретни инструкции.
Вътрешната картина на подобна процедура съдържа две противоположности – тази
на силата и стабилността и тази на болката и страданието. Продължителността на
процеса може да създаде страх от бъдещето. Винаги съдържа борба за контрола в
рамките на процеса – съзнавана или не. Тук е важно да бъде добавено и архетипното
усещане за респект пред авторитета, за страхопочитание пред неговата решаваща и
валидизираща роля. Важно е психотерапевтът да е решил за себе си голяма част от
подобни лични въпроси. Неразрешената му проблематика в тази сфера със сигурност би
се отразила на психотерапевтичното общуване. От своя страна за пациента
амбивалентността се изразява в разбирането за лечителя, който премахва болката, но и
може също така да я причини.
Властта е пряко свързана с влиянието на личността като неин главен компонент. То
може да кореспондира с отговорността, с носенето и разпределението й, с агресията,
протеста и др. Несъзнаваната властова манипулация е корелираща с принудата и с
натиска. Пациентът е възможно да се усеща като обект на манипулиране от страна на
психотерапевта. Допустимо е да има подобни опасения. Този факт може да го
инфантилизира, да го доведе до регресивни тенденции, реакции и преживявания, да го
кара да реагира изцяло защитно. От подобна гледна точка се предполага, че той
хипотетично ще се опитва да приема специалиста като потенциално опасен.
Инфантилните поведения и чувства се провокират напълно несъзнавано. Търсещият
помощ може да се почувства застрашен от активността на предлагащия помощ.
Възможно е също да се възползва от пасивността му и да му противодейства.
Властта от друга страна има способността да създаде у пациента позитивното
усещане за насочване, за водене, за интроспективно присъствие. Преживяването за
превъзходство сериозно би повлияло негативно психотерапевтичния процес. То би
застрашило откритостта, съгласието, доверието и разбирането. Многостранността на
системата на взаимоотношенията ги превръща в един микросоциум, в който се случва
професионалното взаимодействие. Субективността се явява основната регулация в него
на различните пластове на комуникация. Активизират се редица преносни и
контрапреносни преживявания, стоящи в основата на разглежданата проблематика.
Огромна роля тук играе повторението в неговите неболезнени, но и травматични
характеристики. Фройд подчертава значението и необходимостта от „неврозата на
преноса“ като абсолютно необходимо условие за всеки един ясно структуриран и строго
регламентиран психотерапевтичен процес (Фройд, 1991).
Методът на манипулацията може да се приеме като една от формите на власт в
психотерапията. Прекрасен пример за действието му откриваме в рамките на „дивашката
психоанализа”. В този подход можем да видим опит да се възстановяват паметовите
следи за дейности, които психотерапевтът предприема без знанието и съгласието на
пациента. Това означава да не се анализират процесите, за да се усилват до изключително
интензивни размери. Подобен сценарий е изцяло манипулативен и демонстрира
желанието на психотерапевта да властва над своя пациент. Друг момент, който съдържа
манипулативни характеристики, е професионалистът да изработва нова линия на
поведение, когато пациентът не е информиран, не забелязва това и не държи сметка за
него. Съществуват и други манипулации в психотерапевтичното пространство, които са
неуловими и неизбежни като: тон на гласа, интонация, сила на звученето на изказа. Тези
елементи са в състояние да провокират спомени и реакции, които да се използват
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ефективно по-нататък в психотерапевтичния процес. Те често са свързани с
довербалните измерения на връзката.
Важен е и въпросът за внушението като израз на власт и надмощие над другия. То
присъства във всички форми на психотерапия дотолкова, доколкото се формира от
детското отношение на пациента. В дистрес хората с готовност си „присвояват“
позицията на детето по отношение на този, който разполага със сила и контрол над
ситуацията. В такива ситуации психотерапевтът лесно може да бъде възприеман и
преживяван в ролята на родител. Пациентът е склонен да изпитва дълбоко скрито
чувство на оптимизъм, независимо от вербалните изказвания на професионалиста.
Голямо значение има и специфичната степен на конфиденциалност. Предполага се, че
търсещият помощ се нуждае от внушение, за да се опита да премахне болката и
фрустрацията. Гринсън смята, че ако в някакъв момент се каже: „Вие ще започнете да си
припомняте тогава, когато спрете да се страхувате”, това би било добро условие
пациентът наистина да заработи още по-активно и ефективно в своята психотерапия
(Гринсон, 1994).
Важно психотерапевтично условие е да знаем, че внушението не трябва да
„съблазнява” пациента и да го привиква да „стои“ в психотерапията си в една сериозна
регресивна форма. Коректното отношение в психотерапията е пряко обвързано с идеята
за основните принципи, към които се придържаме. Тези принципи се отнасят предимно
до: уважението към личността, автономията и времето на пациента, до толерантността
на специалиста относно различията, до стремежа на психотерапевта да разбира другия
човек, а не да бъде оценяващ, до способността за взимане на решения и поемане на
отговорности, до умението за реализиране на ефективни лидерски позиции в клиничните
взаимодействия, до стриктното спазване на условията на рамката на професионалните
отношения, до изискванията на етиката на взаимоотношенията, до ангажираността и
атмосферата на доверие, сигурност, добронамереност и откритост, до границите на
помагащата позиция и много други (Alexander, 1925).
Властта в психотерапевтичното общуване има редица измерения, всяко от които
включва специфични елементи. Тези елементи са свързани с различни професионални
критерии, влияещи върху коректността и ефективността на клиничната практика.

компетентност, стабилност на професионалната
идентичност

експертност, неоценъчност, стриктно спазване на
рамката

отговорност, ангажимент, разбиране, толерантност

Фигура 1. Специфични елементи на властта в психотерапевтичното общуване
Една от водещите позиции е пасивното очакване на грижа. Пациентите в повечето
случаи в началото заемат изчаквателна и неактивна позиция по отношение на лечението
си (Лурия, 1977). Показват безгранично доверие към професионалиста, в което
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преобладава фантазията за омнипотентната мощ на авторитета като фигура, която знае и
може всичко. Страхопочитанието поставя пациента в позицията на липса на отговорност.
В този смисъл той се преживява като „обект на интервенция“. Тук наблюдаваме
интензивна регресия към инфантилните равнища на психичния апарат, която е свързана
със зависимостта от значимия обект. Зависимостта е с размерите на симбиотична
свързаност и понякога - слятост, при която субектът не може да съществува, отделен от
жизненоважния обгрижващ обект. Наблюдават се феномени на свръхдоверие и липса на
автономност и критичност (Крумова-Пешева, 2014). В такъв модел на поведение се
проявява огромна тревожност и безпомощност. Свръхтревогата е израз на страха от
сепарация по отношение на значима фигура в детството и израз на страха от загуба на
контрол. Самото страдание, симптомът може да наруши баланса на личностно
функциониране и трайно да дестабилизира индивида. Очакването тук често е значимият
друг да бъде винаги на разположение и да задоволява потребностите, без дори да са
назовани.
Важно е да се отбележи, че се срещат и такива пациенти, които са склонни да
„деспотизират“ и властват с прекомерната си защитна активност. На нарцистично ниво
психоаналитичният поглед отбелязва такова поведение като орално агресивно. Свързано
е с нуждата от забелязване, която валидизира съществуването и присъствието на
личността. Представлява изцяло нарцистичен феномен. Пасивната и очаквателна
позиция на пациента поставя психотерапевта в супериорната позиция на безспорния
авторитет, който решава съдбите на другите. Носи цялата отговорност за процеса и
неминуемо – за провала на лечението. Такъв тип взаимодействия карат професионалиста
да преживява собственото си величие или да се страхува да отговаря на потребностите
на пациента. Подходящо е отношенията да се редефинират в партниране, в което всеки
е активен участник с различно разпределен ангажимент. Страхопочитанието пред
авторитета се свързва в онтогенетичен смисъл с несъзнаваните страхове пред „вожда на
първичната орда“. Впоследствие страховете се трансформират в първична завист и
злина. От пълна идеализация авторитетът преминава в другата крайност – в плоскостта
на цялостното отричане и обезценяване. Колкото е по-хиперболизиран, толкова полесно е да бъде омаловажен.
Заключение
Карл Роджърс отбелязва, че основен фактор на личностна промяна в
психотерапията е самият психотерапевтичен процес. Той поставя акцент върху
ценността и достойнството на всеки човек, върху партнирането, противоположно на
патерналистичното водене на случая (Роджърс, 2015). Експертността на психотерапевта
според него е основа, даваща възможност на пациента да се определи като
индивидуалност и да взима свои собствени решения. Така приемаме, че може да добие
усещане за ефективна власт и контрол над живота си и над себе си. Основен елемент е
автентичното личностно присъствие на терапевта и цялостното приемане на пациента от
негова страна в професионалното взаимодействие. Фокусът се поставя върху
феноменологичния свят на другия човек. Цел е ефективното екзистенциално
функциониране и тенденцията към самоактуализация. Роджърс смята, че психотерапията
е подходящо да бъде специфичен пример за конструктивни междуличностни
взаимоотношения. Успешната власт не може да бъде чувство и поведение на надмощие
над някой, който е в ситуация и състояние на уязвимост. Тя се изразява в голяма степен
в преживяването и изразяването на позитивно и добронамерено отношение, което е
необходимо да се проявява като водещ професионален стил. Не може да се изразява в
принудата, а по-скоро в търпението и толерантността. В този смисъл приемаме
категорично, че психотерапевтът не трябва да демонстрира своята позиция, власт и
знания, а е необходимо да ги проявява и прилага умело.
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КАРИЕРНИ КОТВИ И БЛАГОПОЛУЧИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО
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CAREER ANCHORS AND WELL-BEING IN THE WORKPLACE
Prof. Sonya Metodieva Karabeliova, D.S.c., SU “St. Kl. Ohridski”
Maria Vasileva Dobreva, PhD student, SU “St. Kl. Ohridski”
Резюме: Настоящото проучване има за цел да проследи взаимовръзките на кариерните котви
със субективното благополучие и по-конкретно неговите конструкти позитивен и негативен афект
удовлетвореност. Изследването е проведено върху извадка от 480 души на между 15 до 69-годишна
възраст (Х=42,65), от които 410 жени и 70 мъже. За целта на проучването са използвани въпросник
за кариерни котви на Шейн (1990) (Career Orientations Inventory - COI), многофункционалният
индикатор за измерване на благополучието на работното място на П. Уор (Warr, 2013) и въпросник
за удовлетвореността от живота като цяло (Diner, 1985). Резултатите показват, че най-силно изявена
е базисната кариерна идентичност, а най-слабо - общата мениджърска компетентност. Установяват
се положителни взаимовръзки между кариерните котви и позитивния афект като структурен
компонент на благополучието. Получените резултати обогатяват специализираната литература по
въпроса и могат да служат в практиката по кариерно консултиране.
Ключови думи: кариерни котви, позитивен и негативен афект, субективно благополучие
Abstract: The present study investigated the relationship between career anchors and subjective
well-being, more specifically positive and negative affect. The study was conducted with a sample of 480
people between the ages of 15 and 69 years (M=42,65), 410 women and 70 men. For the purposes of the
study the following measures were used: Career Orientation Inventory (COI) (Shane, 1990), the
Multifunctional indicator for well-being at the workplace (Warr, 2013), and The Satisfaction with Life Scale
(Diener, 1985). The results indicated that the most prominent career identity was the basic one, while the
least prominent was the general managerial one. There were positive relationships between career anchors
and positive affect acting as a structural component of well-being. The findings of this study add to the
growing body of literature in this specific domain and could be used for career consulting practices.
Keywords: career anchors, positive and negative affect, subjective well-being

Въведение
Съвременното разбиране за кариерата се различава значимо от традиционното,
характерно за миналия век. От началото на ХХI в. кариерата се възприема без граници в
смисъла на преминаване през различни организации и индустрии в рамките на цялостния
трудов живот (Карабельова, 2015). Хората са ориентирани към по-голяма индивидуална
свобода, глобални взаимоотношения, просперитет и развиване на духовните измерения
на личността. Подобни феномени определят и непрекъснатата динамика в социалните,
икономическите, технологичните и културните процеси, които интензифицират
изследователски интерес за проучване на личностните характеристики и ценностните
ориентации, които имат значим ефект върху кариерните предпочитания и
благополучието и благополучието (пак там).
Теоретична рамка на изследването
Кариерните предпочитания на личността представляват интерес за много
изследователи, но от гледна точна на настоящото проучване ще бъде представена
концепцията на Е. Шейн през призмата на холистичния подход за избор и развитие на
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кариерата. Авторът въвежда термина „кариерна котва“ през 60–те години на XX в., чрез
който определя устойчивите предпочитания към типа работа и стила на извършването й
(Feldman and Bolino, 1996). Кариерната котва развива възприятията за това, в което човек
е добър, какви са неговите потребности и мотиви, кои са доминиращите му ценностни
предпочитания, които регулират избора на кариера (Schein, 1990). Е. Шейн смята, че
кариерната котва в по-голяма степен е обвързана с кариерните стремежи, отколкото със
способностите и я определя като константна величина, която след формирането си остава
непроменена в хода на кариерното развитие на личността, откъдето идва и метафората
за „котва“. Изследователят твърди, че всеки човек има само една доминираща кариерна
котва и не може да има две или повече. В същото време при хора, които години наред
работят без релевантна обратна връзка за трудовото си възнаграждение, е възможно да
не се развие водеща кариерна ориентация. Кариерната котва се развива и установява в
процеса на работа, а не е предпоставка за избор на определена професия. Веднъж
еволюирала, приблизително от пет до десет години след като човек е започнал работа,
котвата започва да ръководи или да ограничава кариерния избор (пак там). Различни
проучвания показват, че по-добрата връзка между кариерата и работната среда може
значително да подпомогне организационните резултати, като например количеството и
качеството на труда, удовлетвореност от работата, ангажираност към организацията и
стабилност на работното място (Schein 1978; Feldman & Bolino, 1996; Ellison & Schreuder,
2000; Summer, Yage, & Franke, 2005). В типологията на Е. Шейн са идентифицирани осем
кариерни котви, като акцентът в описанието на всяка е поставен върху „този елемент в
Аз-концепцията, от който човек няма да се откаже, дори ако е принуден да направи
труден избор“ (Schein, 1978). Кариерните котви според Е. Шейн са както следва:
1. Техническа/функционална компетентност, при която доминантен е интересът
към техническото съдържание на работата.
2. Обща мениджърска компетентност, при която силно изявен е стремежът за
напредък, за по-голяма отговорност или лидерство;
3. Автономия/независимост – характеризира се със силна мотивация за работа,
която е гъвкава и позволява собствен стандарт и темп.
4. Сигурност/стабилност – свързва се с по-силно изявена потребност от
психологическа безопасност и професионална сигурност в работата, т.е. силно
предпочитание за стабилна и предвидима работа;
5. Предприемчивост/креативност, което не е просто стремеж към лидерство, а към
създаването на ново начинание и самореализация.
6. Загриженост за другите/отдаденост на кауза, което е свързано със силна
мотивация да се служи на другите и желание за подобряване на света;
7. Предизвикателство/разнообразие, което се отнася до силна мотивация за
справяне с трудни задачи, решаване на нерешими проблеми и стремеж за успех в
работата;
8. Основна/базисна идентичност или стил на живот, който предполага хармоничен
баланс между лични, семейни и кариерни потребности (Schein, 1996; Schein, 2006).
Моделът на Е. Шейн за кариерно ориентиране е един от цитираните и обсъждани.
В научната литература до този момент има данни за проведени множество изследвания,
които имат за цел да усъвършенстват концепцията за кариерните ориентации, като
преодолеят ограниченията на проучванията. Авторът предполага, че е възможно да „има
повече котви в бъдеще, тъй като могат да се добавят допълнителни категории котви,
стига два или повече случая да не съвпадат със съществуващите осем категории и да не
наподобяват останалите“ (Schein, 2006).
В проучванията, посветени на проблема за кариерата, неизменно се отчита и
връзката между кариерните предпочитания и благополучието. В този смисъл се
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проследява взаимодействието между тези феномени. Много изследвания оценяват
въздействието на работата и кариерата върху благополучието и психичното здраве, както
в труда, така и в живота като цяло (Warr,1990). В настоящата статия се разглежда
моделът на П. Уор за афективно професионално благополучие (Warr, 1987;1990).
В психологическата литература съществува полемика по отношение на точната
дефиниция и измеримата природа на благополучието. По своята същност то се приема
като уникално за всеки индивид, независимо на коя концепция се основава –
хедонистичната или евдемоничната. Субективното благополучие се свързва с чувството
за удовлетвореност и афективния баланс (Diener, at al., 1985). Евдемоничната традиция
застъпва идеята за многодименсионалната природа на благополучието и подчертава
идеята, че преживяването на благополучие е нещо различно от щастието. Този подход е
иницииран и последователно провеждан от Керъл Рийф и нейните сътрудници към
Университета в Уисконсин Мадисън - САЩ (Ryff, 1989; Ryff, Keyes, 1995; Ryff, & Singer,
2008; Friedman and Ryff, 2012). Концепцията за субективното благополучие е
изключително активна област на изследване с около 170 000 статии и монографии,
публикувани по темата през последните 15 години (Diener et al. 2018). За целите на
настоящото проучване е представена концепцията на П. Уор (Warr, 2013), според който
субективното благополучие също може да се приеме за многодименсионален конструкт.
Авторът се основава на идеята, че субективното благополучие включва както
когнитивни (удовлетвореност от живота като цяло и от различни негови аспекти), така и
афективни (радост, наслада) компоненти (Andrews & Withey, 1976). Когнитивният
компонент отразява оценката на индивида за удовлетвореността от основните значими
области на живота – работа, семейство, социални изяви, свободно време, а
емоционалният представлява чувството за щастие и съотношението между
преживяванията на позитивни и негативни емоции. (Diener at al., 1985), определяни от
някои изследователи като „афективно благополучие“ (Warr, 2013).
Теоретичната рамка в модела на П. Уор допуска, че афективното благополучие е
по-широко понятие от удовлетвореността от работата. Изследователят дефинира
афективното благополучие чрез две основни дименсии - удоволствие и възбуда и следва
модел, подобен на разработките на Уотсън и Телетън (Watson & Tellegen, 1985), Бърк и
колеги (Burke et al., 1989). Според П. Уор двете измерения на афективното благополучие
са тревожност–комфорт, депресия-ентусиазъм (Warr, 1994; 2007). Афективното
професионално благополучие до голяма степен се обуславя от кариерната ориентация на
личността. Изучаването на афективните процеси във връзка с кариерата е нова стъпка в
научните търсения в областта, поради което е необходимо натрупване на повече
емпирични данни за изграждане на по-стабилно познание по темата.
Метод
Инструментариум
За целите на настоящото проучване е използвана методика, която включва
следните въпросници и скали.
Въпросник за кариерните предпочитания (Career Orientations Inventory - COI),
създаден от Е. Шейн. Той съдържа 40 айтема, обединени в 8 фактора, които съответстват
на 8–те кариерни котви. Скалата за оценка е шестстепенна от Ликъртов тип, която
варира от „1-изобщо не е вярно за мен“ до „6-напълно вярно е за мен“.
Въпросник за афективното благополучие на работното място многофункционален индикатор за афектите (Multi-affect Indicator - IWP), конструиран от
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П. Уор (Warr, et al., 2014). Той съдържа 16 айтема със седемстепенна Ликъртова скала за
оценка, която варира от „1-никога“ до „7-винаги“. В български условия въпросникът е
използван за изследване от Е. Таир (Таир, 2010; 2011). Във въпросника са включени по
осем негативни и позитивни емоции. Афектите по двете оси са взаимно свързани, но са
с различни модулации, с различни нива на активация и могат да имат различни причини
и последствия. При прилагането на въпросника в българския социокултурен контекст се
установяват високи психометрични показатели за отделните фактори: Високо активен
негативен афект /ВАНА/ или „Тревожност“, в който се включват нервен, тревожен,
напрегнат, разтревожен (α=0,909); Високо активен позитивен афект /ВАПА/ или
„Ентусиазъм“, в който се включват ентусиазиран, жизнерадостен, вдъхновен,
развълнуван (α=0,878); Ниско активен негативен афект /НАНА/ или „Депресия“,
включващ депресиран, мрачен, паднал духом, безнадежден (α=0,901); Ниско активен
позитивен афект /НАПА/ или „Комфорт“, обединяващ ведър, релаксиран, безгрижен,
спокоен (α=0,794).
Скала за удовлетвореност от живота (SWLS) на У. Павот и Е. Динър (Pavot &
Diener, 1993) е инструмент за измерване на аспекта удовлетвореност на субективното
благополучие. Тя е съставена от 5 айтема, отразяващи удовлетвореността от начина, по
който човек живее живота си и от това, какъв е. В настоящото изследване е използвана
петстепенна Ликъртова скала, която варира от „1 – изобщо не съм съгласен” до „5 –
напълно съм съгласен”. Адаптирана за българския социокултурен контекст (Ivanova,
Mitev, Karabeliova, 2015).
Респонденти
Изследването е проведено върху случайна извадка от 480 души, от които жени 410
(85,4 %), мъже 70 (14,6 %). Възрастта на изследваните е между 15 и 69 години (Х=42,65).
Разпределението по възраст е съобразено с етапите на кариерното развитие според
теорията на Е. Шейн. Най-голям процент от изследваните лица са между 41 и 55 години
(51,9%), 28,5% са между 31 и 40 години, 11 % - до 30 годишна възраст, и само 8,5% са
над 55 години.
Процедура на изследването
Участието на изследваните лица е доброволно, като всички те са поканени в
директен контакт, чрез писмо по електронна поща или през социална мрежа да попълнят
въпросника в писмена форма с наличен вариант на документ или линк към Google Form.
Резултати
Вариации в кариерните котви
Въз основа на описателни статистически техники са получени резултати за
кариерните котви на респондентите. Те са представени на Фигура 1. Най-високи оценки
са приписани на базисната идентичност или стил на живот, при които водещи са
стремежите за интегриране на индивидуалните, семейните и кариерните цели. На
следващо място са поставени предпочитанията за загриженост за другите. На трето място
са стремежите за реализация на техническите способности, следвани от предпочитанията
за автономност и независимост. Шесто и седмо място споделят с почти еднакви
стойности ориентациите за предизвикателство и сигурност. Предпоследна позиция
заемат ориентацията за предприемчивост и креативност. Най-ниско са оценени
предпочитанията, свързани с общата мениджърска компетентност. Тази кариерна котва
се очертава като най-слабо желана.
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Фигура 1. Описателни статистики на кариерните предпочитания
За разкриване на различията в изследваните феномени е приложен еднофакторен
дисперсионен анализ за независими извадки. Установява се, че полът диференцира
значимо кариерната котва „Обща мениджърска компетентност“ или „Управленска“
(F(1,478)=7,188; р<0,01), като мъжете имат по-високи стойности (X=2,46), за разлика от
жените (X=2,10). Тези резултати са закономерни и могат да се свържат със половоролевите стереотипи, както и с по-силно изявените стремежи на мъжете към лидерство,
финансов и икономически просперитет.
Възрастта като независим фактор също диференцира значимо управленската котва
(F3,476=6,645; р<0,001), но също така и базисната котва (F(3,476)=4,940; р<0,01). Данните са
представени графично на фигура 2.
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00

4,51

4,63

4,41
3,90

2,68

до 30 г. вкл.

2,10

2,04

31-40 г. вкл.

41-55 г. вкл.

Управленска

2,30

над 55 г.

Базисна

Фигура 2. Различия в управленската и базисната кариерните котви в зависимост
от възрастта
По отношение на управленската котва се регистрира следната тенденция – с
възрастта предпочитанията към кариера, свързана с управлението, постепенно
намаляват. Значимите различия са между респондентите до 30 г. и тези между 31 и 40
годишна възраст, както и с групата на изследваните лица между 41 и 55 години. За
базисната котва се очертава малко по-различна картина – най-високи стойности се
регистрират при респондентите от 31 и 40 годишна възраст, а най-ниски при
изследваните лица над 55 години. Значимите вариации са между респондентите до 30
години и тези над 55 годишна възраст, както и между изследваните лица от 31 до 40 и от
41 до 55 години и над 55 години.
763

Получените резултати показват, че най-вариативни са кариерни котви
„Мениджърска компетентност“ и „Базисна“, тъй като при тях се проявяват най-много
различия в зависимост от изследваните демографски признаци, докато останалите котви
са относително стабилни.
Взаимовръзки между кариерните котви и благополучието
За проучване на взаимовръзките между изследваните феномени е приложен
корелационен анализ (вж. табл. 1).
Таблица 1.
Техническа
Управленска
Автономност
Сигурност
Предприемчивост
Загриженост
Предизвикателство
Базисна
*p<0,05; **p<0.01

Ентусиазъм Тревожност Комфорт Депресия Удовлетвореност
0,149**
0,132**
0,151**
0,204**
0,141**
-0,143**
-0,155**
0,210**
0,095*
0,193**
0,143**
0,265**
0,160**
0,131**
0,159**

Резултатите от него показват, че високо активният позитивен афект „Ентусиазмът“
корелира положително, макар и в слаба степен, с почти всички скали за кариерните
котви, с изключение на котвите „Сигурност“ и „Базисна“. Двата негативни афекта: висок
„Тревожност“ и нисък „Депресия“, са свързани отрицателно в слаба степен единствено
с кариерната котва „Сигурност“. Ниско активният позитивен афект „Комфорт“ корелира
положително в слаба степен с почти всички кариерни котви, с изключение на
„Управленска“ и „Сигурност“. В тази връзка може да се направи извод, че позитивните
афекти, които се отнасят до благополучието на работното място са силно свързани с
кариерните предпочитания, докато негативните афекти са взаимосвързани и то
отрицателно с предпочитанията за стабилна и предвидима работа.
Удовлетвореността от живота като цяло корелира положително в слаба степен
единствено с базисната кариерна котва.
Дискусия и заключение
Получените резултати показват, че най-силно изявени са предпочитанията към
базисната кариерна идентичност, което е свързано с желанието за баланс между личните,
семейните и кариерните потребности. Освен това според Е. Шейн тази кариерна котва
вероятно е отражение на променените ценности в обществата и на структурните промени
в работната сила като резултат от големия брой жени в организациите и съответното
увеличаване на двойната кариера (цит. по Карабельова, 2015). Вероятно в тази връзка е
силно изразената мотивация за кариера, която се фокусира в еднаква степен върху
реализацията в професията и върху останалите аспекти от живота на личността (Bailyn,
1989). Обикновено професионалната роля, характеризираща базисната кариерна котва,
се дефинира по-скоро от външни признаци, които са визуално представени. В такъв
аспект гъвкавостта на организацията има важна роля, тъй като може да позволи на хората
да постигнат интегрираните си индивидуални, семейни и кариерни цели. Второто място
на кариерната котва „Загриженост за другите/отдаденост на кауза“ е свързано със е силна
мотивация да се служи на другите и желание за подобряване на света (Schein, 2006).
Обикновено това са хора, които се стремят да удовлетворят благородните си
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потребности да помагат на другите и не се стремят към доминиране и заемане на
властови позиции. Третата позиция заема „Техническата/функционална компетентност“
показва засилен интерес към техническото съдържание на работата. Обикновено той е
свързан със мотивация към работа, в която могат се изявят технически способности и
готовност за поемане на отговорност за собствената кариерна среда (цит. по
Карабельова, 2015). На следващо място е кариерната котва „Автономност“, която
показва силна мотивация за собствен контрол в работата, за по-голяма освободеност от
организационните рамки, гъвкавост по отношение на това кога и как да се работи, и
които им позволяват да определят свой стандарт и темп на работа. На пето място е
ранжирана кариерната „Предизвикателство“. Тя се отнася до предпочитания за работа,
която предлага възможности за преодоляване на „невъзможни“ бариери, решаване на
проблеми и справяне с конкуренцията, поемане на рискове. Тази котва се характеризира
със силна мотивация за разнообразие в работата. С много малка разлика в стойностите
на шеста позиция е кариерната котва „ Сигурност“, предопределяща се от мотивацията
за постигането на икономическа сигурност, стабилност, предвидимост и ползи в
настоящето и бъдещето. Обикновено е трудно да се дефинират собствени критерии за
успех в кариерата и е силно предпочитанието за интегриране на кариерата и семейния
живот. На предпоследно място е поставена кариерната котва „Предприемчивост“, която
се характеризира със силна мотивация за развиване собствен бизнес, в който успехът
зависи изцяло от творчески аспирации. Силно изявено е желанието за усъвършенстване,
което допринася за включването в рискови инициативи и проекти. Обикновено тези
стремежи се проявяват в началните етапи от кариерното развитие. Най-ниско в
йерархията на кариерните предпочитания е кариерната котва „Обща мениджърска
компетентност“ или „Управленска“, за която доминиращи са упражняването на
управленските задължения и силният стремеж към израстване в йерархията на
организацията“.
Установява се, че полът е диференциращ фактор единствено за кариерната котва
„Обща мениджърска компетентност“ или „Управленска“, като логично и закономерно тя
е по-силно представена при мъжете. Тези резултати са съпоставими с полово-ролевите
стереотипи, според които мъжете се стремят в по-голяма степен към заемането на
ръководни постове в организацията, конкурентно настроени са, самоуверени и действат
като лидери (Андреева и Карабельова, 2009).
Възрастта като независим фактор диференцира значимо „Общата мениджърска
компетентност“ или „Управленската“ кариерна котва, както и „Базисната“ котва. И при
двете кариерни котви се проявява тенденция за намаляване на ценността, която им се
приписва, с възрастта. Вероятното обяснение на тези резултати може да се свърже с
етапите в кариерното развитие. В периода до 40-годишна възраст се определя от М.
Савикас като период на установяване и напредване в избраната професионална област, с
повишаване на статуса. Между 40 и 45-годишна възраст се наблюдава напредък чрез
затвърждаване и усъвършенстване на развитието. След 45-годишна възраст това е етап,
в който по-скоро става въпрос за управление на кариерата, свързан преоценка на
професионалния опит, укрепване на кариерата и поддържане на постигнатото (цит. по
Карабельова, 2015).
Данните за корелацията на кариерните котви с позитивния и негативния афект,
както и удовлетвореността като структурни елементи на субективното благополучие,
ясно и категорично показват силната връзка на позитивните афекти. В тази връзка може
да се направи извод, че именно позитивните афекти имат силната връзка с кариерните
предпочитания и успеха в кариерата. Резултатите за отрицателната връзка на негативния
афект с кариерната котва „Сигурност“ ясно показват, че тревожността и депресивността
като симптоматика влияят негативно върху представянето в кариерата. Вероятно
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обяснение на тези данни може да се свърже със загрижеността за малки проблеми, която
може да се изостри особено преди важни събития и да предизвика засилване на чувството
за несигурност. Получените резултати показват полезността за обяснението на
доминиращите кариерни котви и тяхната връзка със субективното благополучие на
работното място.
Ограниченията на изследването се отнасят до неравномерното представяне на
изследваните лица по полов признак – жените са значително по-голяма част от мъжете.
Същото може да се каже и за респондентите в зависимост от възрастовия диапазон.
Относително по-голям е делът на изследваните лица между 41 и 55-годишна възраст. В
бъдещи изследвания е необходимо да се направят допълнителни проучвания за
изясняване на връзката между измеренията на личностните черти, самооценката,
локализацията на контрола и кариерните типове, като се задълбочат изследванията върху
ролята на доминиращите ценности. Въпреки важността на структурната валидност на
осемфакторната матрица на Е. Шейн в множество разработки може да се обърне
внимание и на други аспекти от теорията, които се отнасят до кариерното консултиране.
Резултатите от настоящото изследване имат принос за специализираната по темата
литература, която е ориентирана към проучване на взаимовръзките между кариерните
предпочитания и благополучието. Изследванията в тази област показват, че връзката
между кариерните котви и благополучието имат значим ефект върху представянето в
професионалната област. Настоящото изследване се опитва да изясни тези въпроси, като
използва идеята за взаимозависимостта между изследваните конструкти и показва
ценността на систематичния подход в тази област. Обръща се внимание на това как
кариерните котви са свързани с компонентите на субективното благополучие. В такъв
аспект е полезно да се вземат под внимание резултатите от настоящото изследване, за да
се получи по-ясна и изчерпателна представа за взаимовръзките между кариерните котви
и субективното благополучие, което да обогати прилаганите техники при кариерното
консултиране.
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БЛАГОПОЛУЧИЕТО КАТО ЕТИЧЕСКА КАТЕГОРИЯ И
РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА НЕЩАСТИЕТО В ТЕХНОКРАТИЧНОТО
ОБЩЕСТВО
проф. д-р Силвия Минева, катедра по Логика, етика и естетика,
Философски факултет, Софийски университет „Св. Кл. Охридски"
WELL-BEING AS AN ETHICAL CATEGORY AND
RATIONALIZATION OF UNHAPPINESS IN A TECHNOCRATIC
SOCIETY
Prof. Silvia Mineva, PhD, Department of Logic, Ethics and Aesthetics,
Faculty of Philosophy, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Резюме: Целта на доклада е да представи проблематичността на благополучието като
етическа категория в контекста на технократичната парадигма за научно управление на
обществения и индивидуален живот на човека. За целта докладът представя колизията между
етическия възглед за благополучието като щастие и социална форма на живот и претенцията за
управление/контролиране на нещастието чрез метрични техники за неговото калкулиране и
„индексиране“.
Ключови думи: благополучие, нещастие, рационализиране, технократично общество
Abstract: The purpose of the paper is to present the problematic nature of well-being as an ethical
category in the context of the technocratic paradigm for the scientific management of public and individual
life. To this end, the paper examines the discrepancy between the ethical view of well-being as happiness
and a social form of life and the claim to manage/control unhappiness through metric techniques for
calculating and indexing it.
Keywords: Well-being, unhappiness, rationalization, technocratic society

В началото на ноември 2019 г. медиите оповестиха данните на статистическата
агенция Евростат за удовлетвореността на гражданите на ЕС през 2018 г. от живота им
в момента, от финансовото състояние и личните им отношения. Гордият резултат на
проучването е, че средната удовлетвореност от живота на хората в ЕС на възраст 16 и
повече години бележи увеличение на дела на щастливите хора през 2018 г. с над два
пункта в сравнение с този от 2013 г.
Няколко месеца по-рано – през юли, бяха публикувани и резултатите от годишния
доклад за щастието на ООН (World Happiness Report). В доклада ежегодно на 20 март се
оповестяват данните от Световната класация на щастието, след като през 2012 г. ООН
обявява този ден за Международен ден на щастието по същия начин, по който обявява и
Международния ден на прегръдката, пикника и сиренето, т.е. с резолюция.
В него, както и в статистиката на Евростат, България е далеч от челните места. Сред
балканските страни родината ни заема предпоследно място, изпреваряйки Албания със
107-то си място, а в световен мащаб от общо 156 страни се нарежда сред развиващите се
от тях, разполагайки се щастливо около стотната позиция между Камерун и Гана.
Но не обсъждането на мястото на страната ни в тези класации е главната причина
да обърна внимание на тях. Също толкова и в известен смисъл по-смущаващо, отколкото
задните позиции в класациите на щастливостта, ми се струва това, че благодарение на
съвременната „научна” метрика щастието вече не се определя от някакви абстрактни
духовни нужди, а от обективни количествени показатели, т.е. според измерими неща
като икономическо богатство на страната и на отделния човек, в т.ч. БВП на глава от
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населението, продължителност на живота, възприемането на корупция, социална
подкрепа, вкл. здравеопазване и свобода за правене на житейски избори,
продължителност на живота, темп на технологичното развитие и т.н. – списъкът може да
е безкраен.
Дори да оставим настрана въпроса, че подобни проучвания предполагат
разнородна информация за лични контакти, профил в социалните мрежи, банкови
сметки, нощно шкафче и други „съкровени” подробности, не можем да подминем без
внимание друг въпрос – въпросът за целта на тези класации, за какво служат те, как се
ползват?
Политкоректният отговор на такъв въпрос би бил, че те са необходими и полезни
както за населението на отделните страни, което ще се ориентира по този начин за
положението си в сравнителен план и според него хората ще променят жизнените си
проекти и стратегии, но и за тези, от които зависи подобряването на живота в масов
мащаб с помощта на съответни политики и решения, които биха могли да бъдат
изработени и формулирани с оглед на тези данни.
Честният отговор обаче, струва ми се, трябва да е друг и той е, че става дума за
един инструмент, една типична, съвременна технология за рационализиране на
нещастието чрез усредняването му. В какво по-точно се състои това рационализиране на
нещастието? В неговото представяне като „средна” величина между излишъка и
недостига, многото и малкото, което позволява оправдаване и възприемане на
съществуването му като неудовлетвореност от живота, която е достатъчно масова и
значи не е нещо изключително, за да ни тревожи прекалено. И ако има нещо тревожно,
то ще е в случай на „застой” в цифрите, по-точно на техните десети, стотни и бъдещи
хилядни, в които ще ни се предлага все „по-точното” мерене на всякакви неща. Поконкретно имам предвид това, че когато една статистика ни казва, че делът на
щастливите хора се е увеличил с два пункта в сравнение с минал период или че българите
изразяват най-ниска удовлетвореност, но въпреки това, като цяло сме от страните с найголям ръст на удовлетвореността за периода –в случая 0,6 пункта – от нас се очаква да
заживеем с мисълта, че колкото и да ни изглежда лош и несправедлив животът, щастието
по нашите географски ширини така или иначе се е увеличило. Всяко изменение на
скъпоценните десети или стотни от процента на някакво „мерено цяло” или преместване
от място х на място у на страната в тези или други, подобни на тях класации, редовно се
превръща в повод за най-различни, целенасочени или спонтанни реакции. Обикновено
реакциите са в оптимистично-песимистичния диапазон, в който редом с популярната
максима, че спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се, застава
откровеното удивление възможно ли е наистина за една година корупцията да е
намаляла, здравословното състояние на повечето хора да се е подобрило рязко, само
защото ООН са отчели по-високи нива на честност и доверие сред хората или защото
Евростат са регистрирали с десети от процента увеличение на средната удовлетвореност
от живота на хората в ЕС.
Преобладаващи сред реакциите са разнообразните спекулации, които насищат за
кратко време медийното публично пространство на интернет и телевизионните студия с
анализите и коментарите на всякакви специалисти, които вярват искрено, че могат да се
изказват компетентно и убедително по всички въпроси, включително и по въпроса какво
прави хората щастливи. Те са готови щедро да предлагат сугестивни размишления от
типа: българите живеят по-добре, защото от 1990 г насам България бележи сериозен ръст
в паритетната покупателна способност – от 12 хил. долара на човек през 1990 до близо
20 хил. днес или че същото се наблюдава и в далеч по-развити икономики като на САЩ.
Друго характерно обяснение, основано отново на „усредняване”, е, че съвременното
„страдание” на средната класа у нас се дължи най-вече на субективно усещане за растяща
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несигурност и обективно изоставане спрямо най-богатите държави. Следователно ако се
чувстваме по-нещастни, то е заради особености на националния характер като „просешка
менталност” и страх да се споделя щастието, за да не ни завидят. Друга разпространявана
публично чрез медиите теза гласи, че щастието е въпрос на положителни емоции и
усещане за смисъл, затова всеки трябва да се грижи сам за щастието и тогава няма да има
нужда някой да се грижи за щастието на другите.
В другия случай хората се питат: ако е вярно, че живеем по-добре, как така като с
магическа пръчка това е станало за една година и аз съм попаднал в големия процент на
лузърите, защото не съм усетил положителната промяна? А когато установим, че в
същото положение са се оказали и много други, наши близки и познати, тогава
естествено идва и въпросът – защо е необходимо да ни се причинява допълнително
снижаване на нивото на удовлетвореността ни чрез сравняването с другите и доколко
подобни доклади могат да утешават или насърчават някого? Един възможен отговор на
въпроса е, че всъщност никой – нито поръчващите, нито изготвящият, нито
популяризиращите тези доклади се интересуват от ничие щастие – било на отделния, жив
човек или на абстрактния, несъществуващ реално статистически индивид. Те се
интересуват не от щастието, а от благополучието като даване и получаване на блага. Това
предполага разпределяне, следователно изисква изчисляване и измерване.
Описвайки щастието в тази перспектива, не бихме могли да кажем нищо ново или
различно от древните философи като Платон и Аристотел и мислещите като тях, че
щастието е въпрос на справедливост, а тя е възможна и действителна, когато
удовлетворява чувството ни за справедливост. Т.е. разбирането, че всеки трябва да
получи справедлив, респ. достатъчен, дял от благата, които са общи и фундаментални,
така че да живее по-човешки – без лишения и в хармония с другите. Затова въпросът за
щастието, както в миналото, така и днес не може да заобиколи въпросите и за бедността
и богатството, справедливостта и неравенството, щедростта и социалната подкрепа. Но
в перспективата на съвременната наука и общество щастието отдавна е трансформирано
от въпрос на справедливост във въпрос на „изчисление” и рационализиране на
нещастието по описаните начини, в резултат на което се очаква да направим така, че
никой поне субективно да не се чувства прекалено беден или прекалено нещастен, за да
запазим съществуващия ред на нещата, на света, на живота, защото не можем или не
желаем да предлагаме алтернативен, като обикновено нежеланието предполага и
невъзможността, а не обратно. В този случай обаче не можем да подминем влиянието на
т.нар. фалшиво съзнание и да не се съгласим с Тери Игълтън, че „Един роб може да бъде
принуден да вярва, че е истински блажен, дори когато поведението му издава факта, че
изобщо не е такъв. Ние имаме забележителни ресурси за рационализиране на своето
нещастие. Но когато например удивителните 92% от ирландците кажат в анкетно
проучване, че са щастливи, няма какво да се направи освен да им се повярва.” (Игълтън,
2019, стр. 133) С оглед на същата констатация Игълтън допуска, че може би Аристотел
е написал книгите си за етиката отчасти, за да накара хората да проумеят какво точно е
щастие, отчасти, защото вероятно е предполагал, че има много фалшиви представи по
въпроса.
Днес подобни предположения са неприемливи, не защото са невъзможни, а защото
са неудобни поради две основни причини. Първата е, че когато Аристотел създава своята
концепция за щастието, той има предвид напътствие за етико-политичното живеене,
което придобива своя смисъл и необходимост в перспективата на поколенията и
човешката общност като политическа. Тази Аристотелова оптика днес е немислима в
перспективата на съвременната глобализация. Започнала като индустриализация и
движена от наднационалните, транснационални корпорации, институции и организации,
глобализацията днес има за основен белег разширяването и окрупняването на свободния
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пазар чрез трансформацията на либерално-демократичния обществен ред в глобално
общество на мобилни капитали, стоки, услуги и техните космополитни потребители.
Трансформацията върви ръка за ръка с нарастващата институционализация,
сциентизация и технизация на късномодерното общество. Техните ефекти върху
отделния човек и заобикалящия го свят дават повод да се заговори за „фрагментацията“
на човешкия живот в последователност от проблеми и „технологичното разглобяване“
на „моралния Аз“, който не може да оцелее и не оцелява след фрагментирането си в
множество от страни, пораждащи проблеми, всяка изискваща различна техника и
различни единици на експертизата: „Субектът никога не действа като „цялостен човек“
– пише З. Бауман – а само като временен носител на един от многото „проблеми“, които
изпъстрят неговия живот; нито пък действа спрямо Другия като личност или спрямо
света като цялост“ (Бауман, 2001, стр. 272–273). Описвайки в „Никомахова етика”
щастието като цел на човешкия живот, Аристотел има предвид щастието на човека,
който знае какво трябва да прави, за да бъде онзи най-добър човешки тип, който е
способен като етично и политично същество: извършването на прекрасни дела, които са
достойни за похвала, уважение и подражание. Обратно на това, за съвременния западен
(европейски) тип човек няма единствен и еднозначен отговор на въпроса за щастието
като цел и смисъл на човешкия живот поради невъзможността на какъвто и да е опит
днес да гледаме на живота си „като на цялост, като на единство, чиито характер дава на
добродетелите адекватен телос.“ (Макинтйър, 1999, стр. 238). Причината за тази
невъзможност Макинтайър разпознава в модерното атомистично мислене за човешкото
действие, което води до разтварянето на Аза в съвкупност от социални роли, разделянето
на човешкия живот в многообразие от отрязъци като детство, младост, старост – всеки
със собствени норми и начини на поведение, и двойственото съществуване на модерния
човек по оста труд–свободно време или частна–публична сфера (Макинтайър, 1999, стр.
238–239).
Атомизацията на човешкото действие, фрагментацията на живота и разглобяването
на Аза правят невъзможна идеята за човешкото щастие като „щастлив живот“ или
„щастливо живеене“, доколкото щастието на човека-дете е различно от щастието на
възрастния човек, както и щастието на човека-мъж от това на човека-жена, на човекамузикант от това на човека-спортист, инженер, търговец и т.н. Също толкова
невъзможно при тези обстоятелства е мисленето на щастието и като въплъщаване на найдобрия човешки тип. То е немислимо в общество, където институционалните
биографични образци доминират индивидуалните житейски обстоятелства така, че
индивидите се превръщат в играчка на моди, отношения, конюнктури и пазари (Бек 2013,
стр. 228). Така от модерността насам щастието се оказва нещо не само напълно „частно”
и „субективно”, но и „партикуларно“ и „фрагментарно“.
Едва ли има по-подходящ начин от фрагментацията и атомизацията, за да
осъществим модерната научна мечта, формулирана както е известно, от Галилей като
призив: „Нека измерим измеримото, а неизмеримото превърнем в измеримо”. В
контекста на съвременната наука и общество тази максима изглежда така: „Не можем
да управляваме добре това, което не можем да измерим.” Последното налага
изработването на модели за научното управление на обществото. По-конкретно, става
дума за кибернетичния обществен модел, в който знанието функционира като
информационна стока, а днес е основа на опитите за превръщане на глобализацията в
политически управляем процес чрез изработването на дългосрочни политически
стратегии и програми на световни, международни и регионални организации,
институции и национални правителства. Така съвременната политическа глобализация
се оказва правоприемник и продължение на модерната практика на универсализиране и
нейната основна идея. Тази идея според З. Бауман се състои в следното: „да се направи
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свят, различен от вече съществуващия и по-добър от него, от една страна, и
разширяването на промяната и усъвършенстването до глобално, широкомащабно
измерение, от друга.” (Бауман, 1999, стр. 44).
В този контекст „глобализация” е само друго име на модерния универсализъм, а
съвременните технологии – съвършеният инструмент за впрягането на просвещенския
проект за обществения прогрес, основан на науката и защитавания от неговата
философия либерално-демократичен обществен модел в услуга на икономическия
растеж като императив в борбата за надмощие в света на „глобализираната”
конкуренция. Тази конкуренция според френският философ Л. Фери става напълно
самоцелна, след като развиваната в името на икономическия подем техника превръща
човешкото овладяване на света в автоматичен, сляп процес. Това води до промяна на
самата идея за прогрес на обществата, като я свежда до „механичния резултат на
свободната конкуренция между различните им съставки“ (Фери, 2017, стр. 202).
Промяната на прогресистката идея засяга и схващането за демократизацията. Тя
започва да се отъждествява все повече с нарастващи индивидуални шансове за
потребление, които са толкова по-големи, колкото по-големи са производителността,
ефективността, конкурентоспособността, изискващи трупането на знания и умения,
приложими в индустрията, икономиката, потреблението. Максималната ефективност и
продуктивност се оказва мяра и на онзи тип рационалност, който според Ч. Тейлър е
„инструментален разум”, защото има за единствена цел най-икономичното прилагане на
средства за постигането на цели (Тейлър, 1999, стр. 14).
Глобализацията като конкуренция позволява издигането във върховен на идеала на
плеонаксията - копнежа за все повече материален комфорт, забавление, сетивни
удоволствия, известност, печалба, власт, т.е. всичко онова, което според
аксиологическата скала на традиционните, предмодерни времена принадлежи към
„външните блага”, както били определени навремето още от Аристотел здравето,
физическата красота, богатството, телесните наслади, знатният произход… Копнежът по
тези блага става магическия ключ към райските порти на постмодерния консумеризъм.
От него черпи вдъхновение и „мъдростта” на специализираната и технизирана
постмодерна наука, която ни „учи”, че парите не носят щастие, но намаляват тъгата
(Kushlev, 2015). Тази наука не открива нищо повече и различно за човешкото щастие от
онова, което Аристотел преди повече от две хилядолетия установява и описва не помалко убедително от съвременните учени като източник на щастие за хората: в личен
план – приятелството и близостта с другите, а в обществен - справедливостта.
Без да разполага със съвременните „научни” методи за обработка на данни,
древният философ стига до извода, че никой не би избрал да живее без приятели и че е
безполезно щастие, в което човек е лишен от възможност да прави благодеяние, защото
колкото по-голямо е богатството, толкова е по-несигурно, докато в бедността и
останалите неща „единственото убежище са приятелите” (Аристотел, 1993, стр. 174).
Извън тази наука остава смисълът или по-точно безсмислието на благополучие, което
става толкова повече, колкото по-неравномерно се разпределя от „невидимата ръка” на
пазара, така че за едни недохранването и оцеляването да е все по-голям проблем, докато
за други все по-голям да са прехранването, бягството от скуката и отегчението от
комфорта. Така стигаме до въпроса: ако модерните постижения на обществото като
човешки права, технически прогрес и пазарна плеонаксия не могат да ни осигурят успех
в емоционалния живот или решаването на екзистенциалните ни проблеми, как биха
могли да ни помогнат в борбата за щастие съвременната наука и политика, оформени в
контекста на тези постижения?
Как изглеждат някои от последиците на тази борба разказва съвременния историк
и антрополог Ю. Н. Харари. Той сравнява резултатите на социологически изследвания
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от 50-те и 90-те г. на 20 в. за субективната преценка на американци и японци за
собственото им благосъстояние. Сравнението сочи, че „въпреки по-голямото охолство,
спокойствие и сигурност, броят на самоубийствата в развития свят е много по-висок,
отколкото в традиционните общества.” Т.е. съвременните хора не се радват на по-голяма
удовлетвореност в сравнение с предците си, макар че би трябвало да очакваме, те да са
относително по-щастливи, след като животът им е гарантиран законово от права и
международни харти и нямат някогашните или поне не в същата степен и вид като преди
тревоги за неговото опазване. На това обикновено се възразява, че „правото на живот”
не ни гарантира щастие, а само възможността да преследваме различни цели, без да си
пречим, да произвеждаме и потребяваме различни блага, като си сътрудничим или
състезаваме мирно. Но дали това прави от съвременния човек щастлив човек? На този
въпрос Л. Фери отговаря, че „Ако спазването на правата на човека позволява мирен
съвместен живот, самите тези права не придават нито смисъл, нито цел или посока на
човешкото съществуване” (Фери, 2010, стр. 135). Харари от своя страна представя
въпроса в друга светлина, загатвайки за съвременната консумеритска култура: „Ако в
Средновековието гладуващият селянин се е радвал на залък хляб, какво ще зарадва
отегчения, добре платен и затлъстял инженер?” (Харари, 2018, стр. 32).
Разбира се, никой от двамата автори не очаква от хората да заживеят като аскети в
един свят, който освен свят на правата, е и свят на глобализираната пазарна икономика
като икономика на растежа и печалбата, изискващи насърчаването на една
консумеристка култура. Всъщност това, което изглежда като че ли най-смущаващо е
редукцията на понятието за щастието, която налага поддържането на тази култура със
съвременните пазарни средства на глобалната конкуренция. Става дума за свеждането
на щастието до приятни усещания и неговата проблематичност, обсъждана както от
Аристотел, така и от други антични философи, но особено от Епикур и привържениците
на учението му. Според тях мимолетността на удоволствията, основани на сетивни
преживявания, не позволява да сме постоянно щастливи. Припомняйки епикурейския
възглед за щастливия живот, Харари уточнява, че биологически и психологически
погледнато, тези удоволствия преминават бързо и след преминаването им трябва също
така бързо да бъдат последвани от нови приятни усещания, за да не бъдем завладявани
от досадата и скуката, на които ни обрича едно спокойно и рутинно ежедневие.
В същата посока разсъждават и авторите на „Икономиката на свобода” - Жак Атали
и Марк Гийом, след като възприемат нов, нетрадиционен подход за анализ на модерния
икономически порядък. Този порядък двамата съавтори разглеждат като доминираща
култура със свои исторически и антропологични основания, която има за източник не
полезността и интересите, а човешките страсти. Според тях „трудностите и
противоречията на икономическата еволюция, намесите на желанието и властта
(желание за власт, власт на желанието, желание за желание…) са, и ще бъдат понасяни
все по-зле.” (Атали и Гийом, 1994, стр. 267). Сред основните причини за тази нарастваща
непоносимост Атали и Гийом открояват мечтаните от мнозинството промяна на живота
и намиране на щастието. Докато преследват тези мечти хората и обществата през
последните три века са натрупали „съвкупност от благодеяния, но и от противоречия и
абсурдни несъответствия между скоростта на техническия прогрес и социо-културната
строгост на моделите на развитие, демографската експанзия и социалните структури,
потенциалите на науката и притискащите човечеството биологични и екологични
принуди, йерархичните структури и възникването на все по-митични и неконтролируеми
потребности” (Атали и Гийом, 1994, стр. 268). За Атали и Гийом тези несъответствия са
знаци на провала на т. нар. прогрес като провала именно на „доминиращата етика”. Става
дума за модерната етика на хуманизма, либерализма и бюрократичния социализъм. Тази
етика е толкова антропоцентрична, наукообразна и йерархична, смятат двамата автори,
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че „намалява способността за въображение на човека: отказващ да приеме, че
еволюцията му е вписана в природата, затънал в определящите го йерархии, човекът
лъже сам себе си и вече иска да разсъждава само според собствените си познания и
социо-икономическия прогрес, който придава материалистичен и едноизмерен смисъл
на неговия живот” (Атали и Гийом, 1994, стр. 269-270).
Стремежът към щастие като стремеж към благополучие чрез промяна на живота е
тема, която обсъждат късномодерните философи Хосе Ортега и Гасет и Анри Бергсон.
Ортега забелязва, че: „Човекът не живее с жажда просто да пребивава на този свят. Това,
към което той се стреми е благополучието. Необходимо му е само това, а всичко друго е
потребност само дотолкова, доколкото му осигурява условия за благополучието.
Следователно за човека е нужно само излишното” (Ортега и Гасет, 2014, стр. 30). От това
гледище понятието „човешка потребност” изначално обхваща както обективно
необходимото, така и излишното.
Комплицираният характер на стремежа към излишното като необходимост
предизвиква констатацията на А. Бергсон, че изобретателският дух невинаги се е
използвал в името на интересите на човечеството: „Той е създал множество нови
потребности, но не се е грижил достатъчно да осигури на мнозинството – а ако е
възможно и на всички – удовлетворяване на старите потребности. По-просто казано –
без да пренебрегва необходимото, той е мислил прекалено много за излишното.”
(Бергсон, 1993, стр. 219).
Днес прекаленото мислене за излишното води до нарастващ световен дисбаланс
между удовлетворяването на старите потребности и изкуственото предизвикване на
нови. За този дисбаланс ежегодно разказват друг вид доклади – докладите за бедността
и неравенството по света на международната конфедерация Oxfam International.
Описаната в тях картина на благополучието на хората в глобален мащаб не оправдава
очакванията за неговото успоредно и пропорционално нарастване с нарастващите
темпове на глобализацията. Напротив, според последния доклад на организацията броят
на милиардерите, притежаващи богатство колкото половината население на Земята,
става все по-малък и докато през 2016 г. те са били 61 души, а през 2017 – 43-ма, то през
2018 г. техният брой е едва 26. Изнесените данни свидетелстват не само нарастващото
неравенство между богатството и бедността в глобален мащаб. Те са показателни и за
проблематичността на човешкото целеполагане и ценности, в т. ч. и на представите за
щастието.
Накрая, в заключение ще си позволя да се позова отново на Тери Игълтън и
неговата констатация че: „Що се отнася до богатството, ние живеем в цивилизация, която
лукаво отрича, че това е самоцел, но в действителност се отнася към него точно по този
начин. Едно от най-силните обвинения срещу капитализма е, че той ни убеждава да
инвестираме повечето от съзидателната си енергия в неща, които всъщност са чисто
утилитарни. Средствата за живот се превръщат в цел. Животът се състои в полагането на
материалната инфраструктура за живеене. Учудващо е, че през двадесет и първи век
материалната организация на живота трябва да бъде толкова солидна, колкото е била в
каменната ера” (Игълтън, 2019, стр. 137).
Към това бих добавила, че що се отнася до съвременната наука, за нея днес числата
станаха по-важни от хората, така както за астролозите – звездите от волята.
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THE ROLE OF ADAPTIVE-INNOVATIVE STYLES TO ACHIEVE
SATISFACTION AND LIFE HAPPINESS
Prof. D.Sc. Gosho Kirilov Petkov,
Library Studies and Information Technologies University, Sofia
Prof. D.Sc. Mayana Milcheva Mitevska,
Library Studies and Information Technologies University, Sofia
Резюме: Проследява се влиянието на иновативните и адаптивните стилове (Kirton, 1976)
върху удовлетвореността от живота и субективното усещане за щастие. Приложени са три
инструмента: Въпросник за оценка на адаптивно-иновативен стил (Kirton Adaption Innovation
Inventory – KAI, Kirton (1976), адаптиран от А. Величков и С. Василева. Въпросник, създаден от
Pavot, W. G., Diener, E., Colvin, C. R., & Sandvik, E. (1991), с който се измерва субективното
благополучие, адаптиран от С. Карабельова. Третият въпросник измерва щастието (Subjective
Happines Scale – SHS – скала на субективно щастие) и е създаден от С. Любомирски и Лепър
(Lyubomirsky & Lepper, 1999), адаптиран за българския социокултурен контекст (Ivanova et al.,
2015). Проучването е проведено в периода октомври 2018 г. - март 2019 г. върху извадка от 189 души
в ранна зряла възраст, от които 51,9% са мъже, а 48,1% - жени. Данните са обработени с SPSS – 21.
Визира се начинът на вземане на решения извън или в рамките на установените правила и
процедури. Получените резултати показват значими корелации между желанието „нещата да се
правят по-добре“ и „по-различно“. Резултатите от изследването могат да се използват в обучението
за повишаване на адаптивните способности и творческата продуктивност, както и за оптимизиране
на междуличностната комуникация.
Ключови думи: удовлетвореност от живота, щастие, адаптивност, иновативност
Abstract: The influence of innovative and adaptive styles (Kirton, 1976) on life satisfaction and
subjective sense of happiness is traced. Three tools have been implemented: Kirton Adaption Innovation
Inventory (KAI, Kirton (1976), adapted by A. Velichkov and S. Vasileva. Questionnaire created by Pavot,
WG, Diener, E., Colvin, CR, & Sandvik, E. (1991), which measures subjective well-being, adapted by S.
Karabeliov. The third questionnaire measures subjective happiness (SHS) and was created by S.
Lyubomirsky and Lepper (Lyubomirsky & Lepper, 1999), adapted to the Bulgarian socio-cultural context
(Ivanova et al., 2015) The study was conducted in the period October 2018 - March 2019 in a sample of 189
young adults, of whom 51.9% were males and 48.1% were females. Data were processed with SPSS - 21.
The decision-making method is outside or within the established rules, and the results obtained show
significant correlations between the desire to “do things better” and “differently.” Research findings can be
used in training to increase adaptive capacity and creativity, as well as to optimize interpersonal
communication.
Keywords: life satisfaction, happiness, adaptability, innovation

Теоретични постановки, цел, хипотеза на изследването
Активна област на изследване през годините е изучаването на субективните
особености, свързани с преживяването на щастие и удовлетвореността от живота. В
публикациите връзката на иновативността и адаптивността с усещането за щастие и
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удовлетвореност от живота експлицитно не е заявена като предмет на изследването, но
личностнопсихологичният подход е водещ в част от емпиричните изследвания върху
когнитивните стилове. Когнитивните стилове най-често са определяни като устойчиви
характеристики на индивида относно начина на възприемане, организиране на
информацията и решаване на проблема (Riding and Sadler-Smith, 1992), а щастието се
разглежда като субективно преживяване и оценка на самия човек. Общата „философия“
за „щастие“ се основава на т.нар. „субективен“ подход, т.е. щастието се разглежда не от
„обективна“ позиция (например количествено измеримо материално благополучие,
доходи, здравен статус и др. под.). С термина щастие С. Любомирски определя
преживяването на радост, удовлетворение или благополучие в съчетание с усещането, че
животът е хубав, че той има смисъл и щастието се състои в това животът да се живее.
Личностното благополучие на човека обикновено се свързва с принципите на целостта и
йерархията на потребностите, като включва афективни, когнитивно-афективни и
когнитивни компоненти (Diener, Sandvik, Seidlitz, and Diener, 1993).
Удовлетвореността от живота, измерена с помощта на скалата „Удовлетвореност
от живота“, демонстрира висока степен на времева стабилност и все пак Скалата показва
и достатъчна чувствителност, за да бъде евентуално ценен източник за определяне на
промени в удовлетвореността от живота по време на клинична намеса (Diener, Sandvik,
Seidlitz, and Diener, 1993). Скалата не оценява удовлетвореността от области на живота
като здравето или финансите, а позволява на участващите в допитването да интегрират
и преценят тези области както намерят за добре. За да се разберат резултатите от
удовлетвореността от живота, е добре да се осъзнаят някои компоненти, които влияят на
удовлетвореността на хората. От своя страна, адаптивно-иновативният стил е дименсия
на когнитивен процес, която не е контекстно специфична, а е ценностно освободена и
отговаря на начина – „как“, а не „колко“ успява индивидът (Riding, Sadler-Smith, 1992,
323 – 340). Ключово допускане на Kirton е, че адаптивно-иновативният (А-И) стил се
отнася към предпочитаните от индивида когнитивни стратегии за промяна, творчество,
решаване на проблем и вземане на решение. Това дава основание целта на изследването
да бъде как адаптивно-иновативните стилове повлияват на субективното усещане за
щастие и удовлетвореност от живота. Допуска се, че при индивидите с различен стил на
поведение (адаптивен или иновативен стил) ще се наблюдават различия в субективното
възприемане на щастието и удовлетвореността от живота.
Използвани методи
Изследвани лица. Настоящото проучване е проведено през 2018 г. Изследването
включва 189 души, от които 98 мъже (51,9%) и 91 жени (48,1%), между 19 и 49-годишна
възраст (М=28,80; SD=8,03). За целта на изследването участниците са разделени в три
възрастови групи: до 25-годишна възраст (41,3%), между 25 и 35-годишна възраст
(36,5%) и над 35-годишна възраст (22,2%). Според настоящото си местоживеене, в
София живеят 57,1% от респондентите, а останалите 42,9% - в населени места извън
столицата.
Приложени са редица статистически методи: дескриптивна статистика, ANOVA,
корелационен анализ и др. Данните са обработени с IBM SPSS Statistics 21.
За проверка на хипотезата в изследването са приложени три метода:
Първият въпросник за оценка на адаптивно-иновативен стил (Kirton AdaptionInnovation Inventory-KAI), създаден от Kirton (1976), е за оценка на адаптивноиновативния стил. Състои се от 32 айтема, всеки от които се оценява по 4-степенна скала:
„много трудно”, „трудно”, „лесно”, „съвсем лесно”. Стойности, по-високи от средната,
обозначават иновативност, а по-ниски от средната - адаптивност. Съгласно теорията на
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Kirton иновативният стил предполага да се „правят нещата различно”, да се твори и да
се търсят решения на проблемите извън дадена парадигма и установените правила и
процедури. Адаптивният стил е насочен към това да се „правят нещата по-добре”, да се
търсят решения и да се генерират идеи в рамките на съществуващата парадигма. Освен
общ бал, който определя предпочитания стил, айтемите образуват и 3-факторни скали:
Оригиналност (Originality - О) – тенденция към отиване далеч от консенсуса, чрез
разчупване на обикновените модели на мислене с нови идеи - 13 айтема. Примерен
айтем: „Човек, който може да погледне от нов ъгъл стари неща”.
Ефикасност (Efficiency- Е) - означава прецизност, методичност, последователност,
работоспособност и резултатност – 7 айтема. Примерен айтем: „Човек, който старателно
изпипва всички детайли в работата си”.
Конформност (Rule/Group Conforming- R) – тенденция към търсене на сигурност в
групата, авторитетите, правилата и нормите, избягване на риска – 12 айтема: Примерен
айтем: „Човек, който се съобразява с мненията на другите”.
Въпросникът е адаптиран за български условия от доц. Иван Паспаланов и екип от
психолози. Проверката на психометричните характеристики на въпросника и отделните
скали за извадката показва следните коефициенти на вътрешна надеждност: общ
показател - α = 0,73; скала за конформност (R) – α = 0,64; скала за оригиналност (О) - α =
0,78 и скала за ефикасност (Е) - α = 0,77. Тази надеждност е приемлива и дава основание
въпросникът да се използва за целите на емпиричното изследване.
Вторият въпросник измерва щастието (Subjective Happiness Scale – SHS – скала
на субективно щастие) и е създаден от С. Любомирски и Лепър (Lyubomirsky & Lepper,
1999), адаптиран за българския социокултурен контекст (Karabeliova et al., 2015) и е една
от най-популярните методики за психологично оценяване на щастието. Тя е методика от
скрийнингово ниво на психологично оценяване, съдържа 4 айтема с петстепенна скала
за оценка с високо ниво на надеждност (α=0,79) и оценява общото субективно
възприятие на щастието от даден човек.
Третият въпросник е създаден от Павът и сътрудници (Pavot, W. G., Diener, E.,
Colvin, C. R., & Sandvik, E., 1991) и измерва субективното благополучие. Скалата се
състои от 5 твърдения и е конструирана да измерва общите мисловни преценки за
удовлетвореността от живота. Участниците отбелязват доколко са съгласни или не с
всяко от петте твърдения, като ползват скала от 7 степени (7 – „Напълно съгласен“ до 1
– „Напълно несъгласен“). Структурата на субективното благополучие е замислена като
конструкт, състоящ се от два основни компонента: емоционален или още компонент на
въздействието и оценъчен или още мисловен компонент (Diener 1984; Veenhoven, 1984).
Оценъчният компонент също така се свързва с удовлетвореността от живота (Andrews &
Withey 1976). Въпреки, че компонентът на въздействието на субективното благополучие
се радва на значително внимание от страна на изследователите, оценъчният компонент
общо взето се пренебрегва. Скалата за удовлетвореност от живота (SWLS; Diener,
Emmnos, Larsen, & Griffin 1985) е разработена като скала за измерване на оценъчния
компонент на субективното благополучие. Докладва се за две изследвания, създадени за
да потвърдят (валидират) Скалата за удовлетвореност от живота. Доклади от колегията,
измерване на паметта и клинични таблици са използвани като външни критерии за
потвърждение. Представени са свидетелства за надеждността и валидността на Скалата
„Удовлетвореност от живота“, като приложимостта й е сравнена с други съществуващи
скали в тази област. Скалата „Удовлетвореност от живота“ се представя за валидна и
надеждна мерна единица на удовлетвореността от живота, подходяща за ползване сред
широк кръг от възрастови групи и приложения, което спестява много от времето за
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интервюиране и ресурси в сравнение с други начини за измерване на удовлетвореността
от живота. В допълнение силното единство при докладване на измерванията на
субективното благополучие и удовлетворението от живота осигурява непоклатимо
свидетелство за това, че субективното благополучие е сравнително глобален и стабилен
феномен, а не само моментна преценка, базирана на откъслечни влияния (Pavot & Diener,
1993). Скалата „Удовлетвореност от живота“ е разработена за оценяване на
удовлетвореността от живота на участниците в проучването като цяло. Високата
надеждност и доказаната валидност на описаните по-горе инструменти позволи да се
пристъпи към измерване и анализ на изследваните конструкти.
Резултати
В изследването бе потърсена разлика в удовлетвореността и щастието между
лицата с изразен иновативен стил и лицата с адаптивен стил. За целта изследваните лица,
в съответствие с теорията на Картон бяха разделени на адаптори (лица с балови
стойности под средната) и иноватори (лица с балови стойности над средната). Както се
вижда от таблицата по-долу, по-изразен е адаптивният стил за творчество и решаване на
проблеми в сравнение с иновативния.
Таблица 1. Процентно разпределение на изследваните лица по фактори
адаптивност, иновативност
Фактори на KAI
Брой
%
Адаптори
107
56.9
Иноватори

81

43.1

Kirton (1976) описва адаптивно-иновативния стил като дименсия на личността,
континуум, двата края на който нарича адаптивност и иновативност. В зависимост от
това на кой край на континуума се намират, хората са характеризирани като адаптори
или иноватори. Адапторите и иноваторите се различават по това как решават проблеми,
как вземат решение и как творят. Адаптивните личности показват сравнително по-голяма
последователност и устойчивост в решаването на проблеми „вътре“, в рамките на дадена
парадигма, докато иноваторите демонстрират подобна устойчивост извън даден въпрос,
разчупвайки границите на конкретния проблем. Според автора и двата края на
континуума изразяват креативност, но се различават по това как се твори – адаптивно
или иновативно. Адаптивността – иновативността се установява рано в живота на
индивида и остава стабилна във времето и в ситуациите. Тя е част от личността,
представяща на индивида устойчиви модели на поведение, които са резултат от пошироки личностни черти. Адаптивно-иновативният стил е по-специфичен, отколкото
чертите, но е по-общ в сравнение с индивидуалното поведенческо действие. Като
измерение на предпочитания за решаване на проблеми, то е детерминирано от
интеракцията на много черти. Като участва в процесите на регулация, адаптивноиновативният стил се оказва опосредстващ елемент между личността и резултатите,
постигани от индивида.
Еднофакторният дисперсионен анализ, както се вижда от таблицата, не показа
различия в удовлетвореността и щастието между групите на адапторите и иноваторите.
Таблица 2. Еднофакторен дисперсионен анализ на различия в удовлетвореността
и щастието между групите на адапторите и иноваторите
Стил
N
M
SD
F
Sig.
Удовлетвореност Адаптори 107
17,21
3,90
,092
,762
780

Щастие

Иноватори 81
Адаптори 107
Иноватори 81

17,05
14,64
14,41

3,43
2,93
2,33

,360

,549

Доколкото адаптивно-иновативният стил се формира от вродени и социално
придобити личностни черти, то той би могъл да се разглежда само като предпоставка за
проява на типични поведения, довеждащи до резултат, чиито субективни ефекти се
преживяват като удовлетвореност, респективно неудовлетвореност и щастие,
респективно нещастие.
Удовлетвореността от живота и факторите на адаптивно-иновативните стилове са
съвкупност от разнородни характеристики, които определят уникалността на дадена
личност и нейния избор по отношение на друга, което предполага висока взаимовръзка.
За изследване на взаимодействията между изследваните конструкти са приложени
корелационни анализи, където количествената мярка е коефициентът на корелация – “r”,
а “р” е гаранционната вероятност, с която се гарантира верността на хипотезата за
статистически значимо различие. Резултатите от корелационния анализ са представени
в Таблица №3.
Таблица 3. Взаимовръзка между удовлетвореността, щастието и факторите на
иновативно-адаптивните стилове на поведение
Изследвани
конструкти
Удовлетвореност
Щастие

Оригиналност

Изпълнителност

Конформизъм

,15
,043
,31
,000

-,11
,119
-,25
,001

,02
,773
-,06
,443

Установяват се значими положителни корелации на два от факторите на адаптивноиновативните стилове с удовлетвореността от живота и щастието: оригиналност с
удовлетвореността и щастието и изпълнителност с щастието. Макар и незначими, следва
да се отбележи, че конформизмът бележи отрицателни корелации с щастието, а
изпълнителността - с удовлетвореността от живота. Интерпретирането на получените
данни може да върви в посока да се изгради първоначална обща представа за някои от
факторите на удовлетвореност и щастие и за ролята на адаптивно-иновативните стилове.
В този смисъл положителната взаимовръзка на удовлетвореността, щастието и
оригиналността се свързва с умението да се излезе от затруднено положение, да се
погледне от нов ъгъл на нещата, да се предложат нови идеи. Едно от най-силните влияния
върху щастието оказват социалните взаимоотношения, което се потвърждава и от
изследване на К. Тагарева (2012). Хората, които са най-удовлетворени от живота, имат
близки и подкрепящи ги семейства и приятели, докато онези, които нямат близки
приятели или семейства, имат склонност да не бъдат доволни. Разбира се, загубата на
близък приятел или член на семейството може да причини неудовлетвореност от живота,
като може да отнеме доста време на човек да се възстанови от загубата (Тагарева, 2016).
Резултатите от изследването очертават ролята на адаптивно-иновативните стилове за
субективно възприемане на щастието и оформят модел, в който най-високи оценки се
приписват на човека, който обича да променя установените правила и така стимулира
своята жизненост. Данните показват, че адаптивно–иновативните стилове се проявяват
комплексно, но очертават един преобладаващ стил на индивидуално поведение.
Изследваните лица, които чрез конформизъм постигат резултати в дейността си,
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изпитват удовлетвореност от живота в по-висока степен, а чрез прояви на търпимост
могат да постигнат щастие. Противоречивостта на данните поставя въпроса за
допълнителни експериментални изследвания върху този проблем.
Изводи
Хипотезата на изследването се потвърди. Данните от изследването показват, че са
налице индивидуални личностни различия в зависимост от степента на притежаваните
иновативно-адаптивни характеристики. Дали обаче когнитивните способности ще бъдат
реализирани в творчески постижения е въпрос, чийто отговор в голяма степен зависи от
личността на индивидите. Но очевидно удовлетвореността и щастието са субективни
преживявания, които възникват като отражение на резултата от индивидуалното
поведение, положените усилия и вложените ресурси, а адаптивно-иновативният стил е
само предпоставка за постигане на един или друг резултат. Стилът би могъл да модерира
каузалната верига, поставени цели, планирани и разходвани ресурси, получен резултат.
Но сам по себе си стилът не предизвиква удовлетвореността и щастието, а е модератор
на дейността.
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АРТ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРАКТИКИ В СЪВРЕМЕННИЯ БИЗНЕС
Ивета Георгиева Рангелова, докторант,
Национална художествена академия; бизнес консултант, арт коуч
ART THERAPY FOR BUSINESS
Iveta Georgieva Rangelova, PhD student,
National Academy of Art; business consultant, art coach
Резюме: Целта на арт терапията е да развие визуална метафора, да даде нов поглед, нова
сетивност и идея за корекция на осъзнат проблем или поведение на хората в света на бизнеса.
Изкуството е средство, което придвижва даден участник от едно състояние в друго и свързва
чувства, мисли и прозрения. Арт терапията се докосва до несъзнаваното, именно чрез изкуството,
което позволява непознатото да се превърне в знание, в осъзнавано. В контекста на корпоративната
среда, това е инструмент за превенция на бърнаут, наливане на нова енергия към хората и създаване
на една позитивна и рестартираща среда на работа.
Ключови думи: арт коучинг, арт терапия, мотивация, развитие, подобрение
Abstract: The purpose of art therapy is to develop a visual metaphor, to give a new look, a new
sensibility and an idea to correct a conscious problem or behavior. Art is a tool that moves a participant
from one state to another and connects feelings, thoughts and insights. Art therapy touches the unconscious,
precisely through art, which allows the unknown to become knowledge, into the conscious. In the context of
the corporate environment, it is a tool for preventing burnout, pouring new energy into people and creating
a positive and restarting work environment.
Keywords: art coaching, art therapy, motivation, development, improvement

Необходимост от арт терапевтични практики в бизнеса
Служителите често са репресирани от структурите и функциите на съвременния
бизнес. Хората са принудени да следват норми и поведение, които невинаги са в
хармония с вътрешните им потребности. Това поражда нужда от една грижа, от
допълнително обръщане към собствената личност, в търсене на цялостност и хармония.
Арт терапията поставя въпроси като „Какво изживявам точно сега?“, „Къде се намирам
спрямо целите си?“ и „Какво е най-значителното за мен точно в този момент“, които
събуждат усещането за собствените потребности и интереси. Те имат отношение пряко
към усещането в настоящия момент. А да се живее в настоящето не е толкова лесно, тъй
като „за това се изисква една висока степен на самоосъзнатост… Колкото по-малко човек
осъзнава себе си като онзи, който действа, колкото по-несвободно и автоматично
постъпва той, толкова по-малко осъзнава и моментното настояще.“ Това усещане за
настояще може да се култивира (Мей, 2014, стр. 266).
Арт терапията има няколко основни функции: коригираща, диагностицираща и
развиваща (креативна). Представените й приложения са разработени в корпоративни
практики, като методиките са обособени тематично.
По отношение на този дефицит в личността на съвременния човек, арт терапията
има място в управлението и успешната грижа за човешкия ресурс в бизнеса днес. В
бизнес план тя би могла да се формулира в много направления, като цел на своята
реализация. А ето и някои от възможните корпоративни решения, водещи към прилагане
на арт терапевтични методики:
 Проява на грижа и отношение към членовете на организацията: за стимулиране
на служители, при програми за развитие на таланти.
 Награда: за постигнати резултати.
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 Превенция: при управление на конфликти и справяне с високи нива на стрес.
 При промени: вътрешни за компанията раздвижвания на йерархията или екипите,
при нови членове в компанията.
 При желание за анализ и наблюдение на екипа: формални и неформални лидери
в екипа, конкретните им роли, групова динамика, проблеми.
 За стимулиране на по-ефективна работна среда: комуникация, неформални
взаимоотношения в и между различни отдели в компанията.
 С обучителна цел: бизнес симулации с тренинг елементи, както и интерактивни
тренинг програми.
 За поддържане на корпоративни ценности в компанията: мисия, визия, цели.
Подготовка за практиката – изучаване на бизнес средата и организационната
потребност. Запознаване с дейността на компанията
Навлизането в корпоративната среда трябва да бъде съобразно конкретната й
специфика и нужди. За да бъдат адаптирани ефективно арт терапевтичните практики е
необходимо да бъде разучен подробно профилът на компанията, в която ще бъдат
проведени. Дори и това да не включва организационен подробен анализ, то основното е
познаването на дейността на компанията, терминологичния апарат в нея, целите и
организационната култура. Според заявката на бизнес структурата целите на арт
терапията могат да се променят. Съвместно с компанията се обсъждат идеите за това
какви ще са групите, участващи в практиката, дали те ще бъдат хомогенни по признак,
пол, образование, статус, възраст и други.
Формулиране на терапевтичните цели на тренинга
Опознаването на компанията е приоритет в подготовката на арт терапевтичния
тренинг. Личният контакт с представители на компанията е задължителен. Той повишава
вероятността формулираните цели на тренинга да оправдаят организационните
очаквания. Това би повлияло и на ефикасността на практиките, тъй като сесиите са
конкретни и целево ориентирани.
Работата с терминологичния апарат на организацията е от съществено значение.
Говорейки на един език със служителите, терапевтът има предпоставка да спечели
доверието на служителите и да покаже, че работата на изкуството в конкретната
практика е адаптирана и към тяхната ситуативност, а не е самоцелна абстрактна реалия.
В разучаването на групата, с която ще се работи се препоръчва да бъдат следвани
следните предпоставки:
 Участието в тренингите да е пожелано от служителите, в никакъв случай да не
бъде насилствено.
 Арт терапевтичните практики да бъдат съобразени с хомогенността или не
хомогенността на групата по признаци – пол, възраст, образование, статус,
интереси. Поради социалната желателност, която се допуска при провеждането на
тренинги от лица, които се познават помежду си и имат формални отношения, е
препоръчително участниците в групите да не бъдат в пряка подчинена връзка и
по възможност от една линия на йерархията в организацията.
 Тренингите се формират от групи – 6-12 човека. Практиките с тийм билдинг
насоченост са в групи 12-50 човека.
Задача на тренинга
Една от целите на водещия е да създаде условия чрез подбрана методика, в които
всички участници да оползотворят процеса за себе си. Да се отвори пространство, в което
да се почувстват свободни да съпреживеят собствените си емоции. Включването на
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отминали спомени, емоции и асоциации кореспондира със значението, което им се
отдава от гледна точка на настоящата действителност. Целта на арт терапията е да
създаде спонтанна метафора на емоция, скрита в личността, да даде нов поглед, нова
сетивност и идея за корекция на осъзнат проблем или поведение. Чрез рисуването се
достига до потисканите емоции и проблеми в личността.
Групата обикновено разиграва динамиката на реалното общество. Тренингите
помагат на участниците да видят и опознаят себе си в среда на конкуренция, на
сътрудничество, да откроят как се виждат и усещат в отношенията с другите и как се
справят с тази оценка. Приемат ли я? Чувстват ли се комфортно? Разбират ли, че искат
да променят нещо и какво? Дистанцират ли се от процеса? Отказват ли да се включат в
него? Подобно на описаното от Джеймс Гибсън, който казва, че съществува много
контекстуална информация, която повлиява на представата ни за определени понятия
като „реалния живот“ или Аз-образ, които имаме, може да не се окаже толкова обективна
(Стърнбърг, 2012, стр. 124). Тоест ако приемем рутината за постоянен контекст, ние
може да не виждаме реално много голяма част от самите нас и света.
С установяването на цялата тази информация се цели постигане на терапевтичен
ефект, повлияване, отключване на мисълта, на усещанията, на емоциите, освобождаване
на енергията. Търсенето на спомени с отношения е тенденциозно, тъй като именно те
моделират актуалните ни отношения.
Личността се повлиява от три основни групи личностни преживявания:
 Моята позиция/рисунка (като усещане, самооценка, спомен, който пресъздавам).
 Позицията на другия за мен (обикновено изразена в свободен коментар, тълкуване
на рисунката).
 Какво предизвиква в мен другата реакция (дадената за мен оценка или коментар),
какво предизвиква в мен рисунката на другия.
Личността, по своя вътрешна потребност, обръща все по-често търсенията си към
изкуството. Последните няколко десетилетия много изследвания подкрепят
оздравителния ефект на арт терапията. Отношението на личността към изкуството и
взаимодействието с него повлиява на чувството за контрол. Това преживяване от своя
страна влияе укрепващо на психичното и физическото здраве. Подкрепата се изразява и
в контакта, и социализацията, които подсигурява групата. Доказано е, че груповата
подкрепа, с поставен акцент върху себевъзприятието, себеосъзнаването и контрола,
оказват влияние върху „психо-невро-имунологичния“ статус на клиента (Бакълтър и
Хийт, 2013, стр. 8).
Роло Мей констатира, че основен проблем на хората в средата на XX в. е
„празнотата“. Въпросният дефицит, с който се свързват състоянията на нещастие, апатия,
неангажираност е обвързан с факта, че повечето от нас нямат ясна представа какво
изпитват (Мей, 2014, стр. 14). Репресията на корпоративния свят е свързана именно с
това – хората възприемат желанията и нормите, приети от обществото за ценност.
Инерцията на щастието е обхванала и затиснала собствените желания и потребности, и
личността изживява заблуда, че постигайки успех, сбъдва мечтата си. Но въпросът е:
Това ли е твоята представа за успех, твоята мечта? Когато Роло Мей говори за основните
проблеми на днешното съвремие, той посочва липсата на самостоятелност и
невъзможността да се вземат решения. За причина на това явление авторът посочва
липсата на реализация на собствените желания и потребности. Преследването на външни
цели влиза в разрез с динамиката на новото време, с мечтите на човека днес, с желанията
му за свобода от порядките и нормите на битовизма. Тези нови желания не изключват
всичко изброено, но определено не запълват всичките му потребности. Арт терапията
има за цел да се свърже именно с онази идентична част в личността, която да покаже, да
изведе пред самия човек собствените му цели и търсения.
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Работата в арт терапевтичните практики включва музика, танц, креативно мислене,
визуални изкуства, поезия, творческо писане. Това разнообразие от дейности помага на
участниците да изпитат себе си в различни емоции и усещания. Потребността от
изкуство е залегнало още от времето на пещерния човек, който също е намирал израз на
емоцията и преживяванията си чрез творчеството. Етимологията на думата „арт“
разкрива същността й, а именно „да съчетаваш, да събираш“ (Бакълтър и Хийт, 2013, стр.
14), което означава, че говорим за търсене и събиране, сглобяване на цялото. Ако липсва
определено познание, тогава и разбирането ни за света и себе си не е завършено.
Търсенето води до самопомощ, то активира тялото в посока на нова сензитивност, на
ново усещане. Помощта към клиента идва от насоката му да работи върху вътрешната си
връзка със света чрез изкуството, независимо дали пътят към него ще е рисуване, танц,
театър, движение, музика, или визуални изкуства. И според Карл Юнг себепознанието
довежда до лекуване, а опитът да разберем себе си чрез изкуство е терапевтичен. В този
акт на саморазкриване приоритетен е самият творчески процес. Човек е Homo Faber,
както самата природа, така и в него е заложено да създава, да твори. Това му вдъхва
живот. Друга причина практиките да имат освобождаващо и положително влияние върху
участниците е, че се работи в група. Присъствието на другите активира повече усилия в
участниците, задава повече стимули, което води до активно участие в себеосъзнаването
и участие в процеса като цяло (Тодорова, 1995, стр. 182).
Арт терапията помага на участниците да освободят интуицията си към нуждите на
собствения си Аз, да се вгледат в себе си, да се изучат и да запълнят онова, което е
липсвало в сетивността им до момента. Тя помага така търсеното усещане за цялост в
човека да бъде максимално приближено или достигнато.
Арт терапевтичната практика се налага все повече като необходима не само в
спектъра на личностното търсене, но и в това на корпоративния свят. По потребност на
все по-усложнената емоционално личност на 21 век арт терапията дава възможност за
запълване на онзи дефицит от който страда почти всеки служител затиснат от тежката и
динамична бизнес среда.
Да твориш изисква постоянен кураж, защото да създаваш означава да се освободиш
от връзките с инфантилното, да дадеш път на новото, истинското и спонтанното. „Да
създаваш външни творби – в изкуството, в бизнеса или къде ли не още – и сътворяването
на самия себе си – тоест да развиеш собствените си способности, да станеш по-свободен
и по-отговорен – са два аспекта на един и същи процес. Всеки акт на истинско творчество
означава постигането на едно по-високо ниво на самосъзнание и личностна свобода“
(Мей, 2014, стр. 266). В многофункционалната среда на съвременния бизнес, личността
се размива, изгубва се от външни цели и ограничения. Човекът се поставя в услуга на
привидна обществена норма, която е псевдоморална за обществото, тъй като то самото е
загубило ориентир за истинските си морални устои. И в тази сложна и ангажирана така
силно с чуждото мнение ситуация, е по-нужно от всякога да обърнем поглед към
собствената личност. Вътре в личността са всички ресурси нужни за постигането на
целите ни като хора и служители. Ролята на арт терапията е да даде светлина на нюансите
и цветността на всяка личност, докоснала се до изкуството.
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ОСОБЕНОСТИ НА ЛИЧНОСТНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ ПРИ
ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В КЛИНИЧНИ И ПРЕДКЛИНИЧНИ ЗВЕНА
доц. Силвия Бoрисова Цветкова, д.пс, сектор „Предклинични науки”,
Катедра „Физика, биофизика, предклинични и клинични науки”,
Медицински университет-Плевен
гл. мс Татяна Пенева Петрова, МБАЛ-Търговище
PECULIARITIES OF PERSONAL FUNCTION IN PROFESSIONALS
EMPLOYED IN CLINICAL AND PRE-CLINICAL UNITS
Assoc. prof. Silvia Borisova Tsvetkova, PhD*, “Preclinical Sciences”
Sector, Department “Physics, Biophysics, Preclinical and Clinical
Sciences”, Medical University–Pleven
chief nurse Tatiana Peneva Petrova, Multiprofile Hospital for Active
Treatment–town of Targovishte
Резюме: В общественото пространство в последните години се наблюдава особена активност
на въпроси, свързани със здравеопазването и работата на здравните специалисти. Фокусирани са
здравноосигурителните, лекарствените, здравно-реформаторските, здравно-икономическите,
административно-организационните политики, както и качеството на здравните грижи. Успоредно
с тях се поставят наболели въпроси като: недостигът на здравни специалисти, натовареността на
работата, ниските възнаграждения, влошените условия на труд (за държавните и общинските
структури). Какви са спецификите на личността на професионалистите по здравни грижи, която ги
прави отговорни, независимо от неблагоприятните външни фактори – въпросът, който си
поставихме при това проучване. Обект са общо 54 специалисти по здравни грижи, трудово заети в
предклинични и клинични звена в обществения сектор. Използван е петфакторният модел за
проучване на личността чрез Въпросник от 75 айтема (адаптация 5PFQ), както и демографски
показатели при строго запазване на конфиденциалността. Обобщените данни показват, че
анкетираните попадат в средните нива на скалите: екстраверсия-интроверсия, емоционална
неустойчивост-емоционална устойчивост, експресивност-практичност и във високите на скалите
привързаност-обособеност, самоконтрол-импулсивност. Общият профил определя като водещи
характеристиките привързаност при 42 лица (78%) и самоконтрол при 46 лица (85%). Направен е
анализ на взаимовръзките на водещите личностни фактори и изграждащите ги характеристики с
останалите фактори в рамките на методиката, както и на връзките с останалите демографски
показатели.
Проучването дава възможност да се анализират личностните характеристики на
професионалисти по здравни грижи, трудово заети в обществения сектор, които независимо от
неблагоприятните външни фактори, полагат отговорни и качествени грижи за здравето на
пациентите.
Ключови думи: здравеопазване, медицински специалисти, личностни фактори
Abstract: In the last years, in social media we monitor particular activity on issues connected with
healthcare and the work of medical professionals. The focus is set up on policies of healthcare insurance,
medicaments, healthcare reforms, healthcare economy, administrative organization, as well as on the
healthcare quality. Alongside with these questions are set up pressing issues as: the deficit of medical
professionals, the heavy work load, the low remuneration, the impaired work conditions (valid for state and
municipal structures). In this survey we raised the question – What are the specific personal qualities of
medical professionals that mould up their responsibility despite of the unfavourable external factors?
Subject of the survey is a total number of 54 medical professionals employed in preclinical and clinical units
within the public sector. A five-factor model of personality study was applied by Questionnaire with 75
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items (adaptation 5PFQ), as well as demographic indices under strict confidentiality. The generalized data
show that the questioned persons fall to the medium scale levels for: extraversion-introversion, emotional
instability-emotional stability, expressiveness-practicality, and to the high scale levels for: attachmentisolation, self-control – impulsiveness. The general profile defines as leading ones the characteristic features
attachment in 42 persons (78%) and self-control in 46 persons (85%). Within this method were analysed
the interrelations of leading personal factors and their constructive features with the remaining factors, as
well as the connections with the remaining demographic indices.
This survey permits to analyse the personal features of medical professionals employed in the public
sector, who despite the unfavourable external factors ensure responsible and qualitative care for patients’
health.
Keywords: healthcare, medical professionals, personal factors

Въведение
През последните години в сферата на здравеопазването у нас се осъществяват
редица промени, които засягат здравната политика, административната,
организационната и нормативна база. Въвеждат се медицинските стандарти57, критерии
и процедури за извършване на акредитационни оценки на здравните заведения, за
определяне на нивата на компетентност, за контрол върху дейността на лечебните
заведения, на медицинските дейности и на качеството на медицинската помощ ,
изисквания относно образователния ценз за заемане на редови професионални и
административни позиции (Закон за лечебните заведения, 2019), (Наредба
48/18.10.2010). Широко обсъждани са въпросите, свързани с качеството на здравните
грижи – определено като „степента, до която здравните услуги за отделни лица и
популации увеличават вероятността за постигане на желаните здравни резултати и са
съобразени със съвременното професионално знание (наука).“ (Оценяване качеството на
здравните грижи; Наредба 48/18.10.2010). Независимо че качеството на здравните грижи
се отнася до структурата на средата, до процеса на лечебните грижи и резултатите от
него, не без значение е човешкият фактор – клиничните специалисти и пациентите. По
отношение на медицинските служители известни могат да бъдат данните относно
степента и вида на образование и придобитата специалност, но сравнително трудно би
могло да се измери качеството на обучението, придобитите умения и компетенции и
начина, по който те биват използвани в практиката (Оценяване качеството на здравните
грижи, НСОПЛБ).
От съществено значение за психо-хигиенните условия на труд е организационната
култура, която дава на здравната организация стабилитет и приспособимост към нови
обстоятелства и нови нормативни разпоредби, с характеристики като: лидерство,
организационно единство, показатели за напредък и качество, стратегически цели,
управление и контрол и която се явява мощен фактор за влияние върху индивидуалното
и груповото поведение (Карабельова, 2011, стр. 59). Трудовото поведение безспорно се
повлиява от динамичните промени на средата: работен график, възнаграждения,
социален (организационен) натиск, ограничения, нови изисквания, конкурентност и пр.
(Илиева, 1998, стр. 60).
На национално ниво се отчитат: недостиг на здравни специалисти, натовареност на
работата, ниски възнаграждения, влошени условия на труд (особено при общинските
лечебни заведения), интензитет на работа, комплексност на клиничните случаи,
извънреден и допълнителен труд, които водят до възникване на стрес, дистрес, бърнаут
(Ценова, 2008), (Tsvetkova, 2016, p. 600-606). Стресът и бърнаутът сред медицинските
Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) Медицинските стандарти по чл. 6, ал.
1 определят минималните задължителни изисквания към структурите за осъществяване на
дейностите по определени медицински специалности или изпълнение на отделни медицински дейности
за осигуряване на качествена профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и здравни грижи за
пациента.
57
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специалисти са доказани както у нас, така и в други страни (Ценова, 2008), (GeorgievaZacheva, 2012, pр. 181-188), (Chou et al., 2014), (McHugh et al., 2011), (Tyler et al., 2006).
Преработката и реакциите при стрес зависят от индивидуалния смисъл, даван на
ситуацията и стресорите, личностните потенциали за справяне, преминатия житейски
опит, комуникациите, психо-социалната атмосфера на работното място (Стоянов, 2011,
стр. 49), (Александров, 2015, стр. 30), (Герчева, 2010, стр. 14-21). При наличието на тези
обстоятелства се отчита обективен ръст на високите технологии, които успешно, вече
десетилетие, се използват в клиничната практика (както в държавните, така и в частните
многопрофилни болници) (Цветанова, 2018, стр. 19-20), което предполага допълнителна
квалификация на служителите, паралелно с необходимостта от формиране на нови
умения за адекватен отговор на повишаващите се изисквания за постигане на високо
качествени здравни грижи.
Проучване
Обект са общо 54 специалисти по здравни грижи, трудово заети в предклинични и
клинични звена в обществения сектор. Използван е петфакторен модел за проучване на
личността (А. Б. Хромов - адаптация 5PFQ), съдържащ 75 въпроса, както и демографски
показатели (Хромов, 2000). Строго са спазени принципите за доброволност, коректност
и конфиденциалност. Методиката обособява пет фактора: екстраверсия-интроверсия,
привързаност-обособеност, самоконтрол-импулсивност, емоционална неустойчивостемоционална устойчивост, екпресивност-практичност. Оценъчната скала е от ликертов
тип. Всеки фактор се състои от пет дименсиални характеристики (първични фактори)
(Sergeeva et al., 2016, p.138-154). Високите стойности (от тристепенна скала) във всяка
една двойка подчертават силата на действие на първия първичен фактор, а ниските –
доминация на втория.
Резултати
Най-много лица попадат във възрастовата група 31-40 годишни – 18 (33%),
следвани от 41-50-годишните – 15 (26%). В болничната помощ са заети 43 лица (80%), в
извънболничната – 11 (20%). Разпределението съгласно трудовия стаж по групи показва,
че 19 (33%) са с трудов стаж 12-17 години, 15 (28%) – с трудов стаж над 25 години, 9
(17%) – 18-25 години. 19 (35%) са с образователно-квалификационна степен
професионален бакалавър, 33 (61%) са със степен бакалавър и 2 (4%) – със степен
магистър. Според професионалния статус 39 (72%) са медицински сестри, 9 (17%) са
акушерки, 4 (7%) са лаборанти и 2 (4%) са рехабилитатори.

Фигура 1. Разпределение на резултатите по личностни фактори и нива в брой
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Както се вижда от Фигура №1, обобщените резултати по нива за всеки един от
личностните фактори показват, че не се регистрират ниски нива по нито един от
факторите, с изключение на по 1 лице в три от тях. Изразено натрупване във високите
нива се отчита при факторите привързаност-обособеност – 42 лица (78%) и самоконтролимпулсивност 46 лица (85%), което очертава водещите личностни характеристики за
анкетираните професионалисти по здравни грижи – привързаност и самоконтрол.

Фигура 2. Разпределение на резултатите по характеристики по скала
„екстраверсия – интроверсия“ в брой
Факторът „екстраверсия – интроверсия“ (Фигура №2), изграден от пет
дименсионни характеристики, е по-скоро представен в рамките на средните нива на
изразеност. Единствено при „активност-пасивност“ има доминиращо високо ниво за 33
(61%) от анкетираните, което подчертава активността като водеща характеристика при
повече от половината анкетирани. След нея следват характеристиките „общителност“ 27
(50%) и „доминиране“ 25 (46%). Умерено представени са характеристиките „проява
чувство на вина-избягване на вина“ и „търсене-избягване на впечатления“.
Така анкетираните, съобразно първия личностен фактор, са по-скоро активни,
общителни и доминиращи и по-малко ориентирани към поемане на вина и търсене на
нови впечатления.
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Фигура 3. Разпределение на резултатите по характеристики по скала
„привързаност - обособеност“ в брой
Вторият фактор „привързаност-обособеност“ се откроява с подчертано високи нива
по всяка една от изграждащите го характеристики (Фигура №3):
Топлота-равнодушие – доминиране на „топлота“ при 45 (83%) от анкетираните.
Сътрудничество-съперничество – високи нива при 47 (87%) лица. Доверчивостподозрителност – високи нива при 16 (30%). Разбиране-неразбиране – високи нива,
валидно за 42 (78%) лица. Уважение към другите-уважение към себе си – високи нива
при 49 (91%) анкетирани. Лицата, които притежават тези личностни характеристики,
имат потребност да се свързват с другите, добри, отзивчиви, разбиращи нуждите на
околните, имат лична отговорност за благополучието/здравето на другите, търпеливи са
по отношение на недостатъците. Добросъвестни в работата си, активно се включват в
колективните мероприятия, могат да се ангажират в името на обща кауза, конформни,
неконфликтни. Показват изразен стремеж да поддържат близки и сърдечни отношения с
много хора (Герчева, 2010). Представителите на тази група са склонни да се подчиняват
на групов и организационен натиск, норми, изисквания.

Фигура 4. Разпределение на резултатите по характеристики по скала
„самоконтрол-импулсивност“ в брой
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Факторът „самоконтрол-импулсивност“ по всички изграждащи го характеристики
се отличава с високи нива: старателност – 42 (78%), настойчивост – 50 (93%),
отговорност – 49 (91%), самоконтрол над поведението – 44 (81%), предвидливост – 34
(63%) (Фигура №4).

Фигура 5. Разпределение на резултатите по характеристики по скала
„емоционална неустойчивост-емоционална устойчивост“ в брой
Фигура №5 илюстрира разпределението на резултатите при четвъртия фактор
„емоционална устойчивост-емоционална неустойчивост“. Оказва се, че средно 28 (52%)
от служителите попадат в умерените нива на фактора, 11 (20%) – в ниските нива и 15
(28%) – във високите нива. Подобна картина се наблюдава по всяка една от
структуриращите скали. Тревожността е висока при 25 (46%), умерена – при 15 (28%) –
така за над половината от служителите може да се каже, че тревожността като
характеристика присъства на личностно ниво, подобни заключения биха могли да се
направят и по отношение на депресивност, напрегнатост и емоционална лабилност.
Емоционално устойчивите лица варират от 10 до 17 – едни обезпокоителни резултати.

Фигура 6. Разпределение на резултатите по характеристики по скала
„експресивност-практичност“ в брой
Факторът „експресивност-практичност“ в някои източници се определя като
„игривост-откритост“. Водеща характеристика в него се очертава артистичността при 45
(83%) от анкетираните, следвана от сензитивност/чувствителност при 33 (61%),
любопитство - 30 (56%) и любознателност – 22 (41%) (фиг.6). Респондентите са по-слабо
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пластични, което засилва показателя ригидност. Ако при всяка от петте дименсии се
наблюдават натрупвания в умерените нива, то при артистичност-липса на артистичност
са само 7 (13%) лица. Носителите на личностната характеристика артистичност са хора
със склонност към участие и въвлеченост в психологически игри, което предполага, че
лесно могат да се включват в неформални социални формации и лесно биха били
провокирани при конфликти. Ниските нива по структурните скали показват наличие на
качества като добри адаптивни умения, настойчивост на работата за придобиване на
материални блага, намалена пластичност и центриране върху ежедневните проблеми,
рационалност, прагматичност и логичност. Умерените нива свидетелстват за добра
личностна балансираност по отношение на противоположните двойки характеристики.
Зависимости
Привързаността е в положителна статистическа връзка с всички изграждащи я
компоненти: топлота (r=.38, p=0.006), сътрудничество (r=,46, p=0,000), доверчивост
(r=,31, p=0,02), разбиране (r=,36, p=0,005) и уважение към другите (r=,60, p=0,000).
Лицата, които са екстравертни, са експресивни (r=,50, p=0,000), т.е. характеристики
като активност, общителност, доминиране, търсене на внимание и чувствителни към
поощрения се съчетават с характеристики като любопитство, любознателност,
артистичност, сензитивност и пластичност. С увеличаване на възрастта намалява
емоционалната нестабилност (r=-,48, p=0,004). Лицата с по-високо образование са поактивни в работата си (r=,31, p=0,02).
Средните резултати на фактора „екстраверсия-интроверсия“ са в положителна
корелационна зависимост със средните резултати на фактора „експресивностпрактичност“, при r=,50, p=0,000. Средните резултати на фактора „привързаностобособеност“ имат положителна връзка със средните на фактора „експресивностпрактичност“ (r=,26, p=0,05) – лицата, които демонстрират компонентите на
привързаността.
Отрицателна статистическа взаимовръзка се открива и между първата дименсия от
фактора „екстраверсия-интроверсия“ и професионалния статус (r=-,36, p=0,004), т.е послабо екстравертни са лаборантите и рехабилитаторите в сравнение със медицинските
сестри. Личностните характеристики „уважение към другите“ и „любопитство“ са в
положителна статистическа зависимост (r=,37, p=0,004). Уважението към другите е
компонент в структурата на личностния фактор „привързаност“, докато любопитството
е компонент на личностния фактор „експресивност/игривост“.
Самоконтролът над поведението е в значима статистическа връзка с „уважение към
другите“ (r=,64, p=0,000) Зависимостите предполагат допускането, че е възможно
респектът и уважението към другите да са продуцирани от любопитство към новото,
различното – разкрито от пациенти, колеги, ръководители, както и допускането, че е
налице склонност да се демонстрира поведение, очаквано да бъде одобрено от другите.
Самоконтролът, изразен чрез характеристиката „старателност/акуратност“, е в
статистическа връзка с характеристиката „отговорност“ (r=,35, p=0,01) – така лицата,
които са старателни в работата си, са отговорни за резултатите от дейността си.
Самоконтролът над поведението има положителна статистическа връзка с
предвидливостта (r=,37, p=0,006). Лицата, които проявяват самоконтрол, по-скоро са
предвидливи по отношение на социалната приемливост на поведението си – придържат
се стриктно към социалните рамки. Лицата, които показват старателност, по-често са
доверчиви (r=,30, p=0,03). За някои от анкетираните е валидно заключението, че
уважението към другите намалява с повишаване на професионалния статус (r=-,25,
p=0,06). Анкетираните, които предпочитат да сътрудничат, проявяват по-висок
самоконтрол (r=,33, p=0,01) и старание (r=,34, p=0,01).
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Двата фактора „привързаност“ и „самоконтрол“ са в положителна статистическа
връзка (r=,41, p=0,002). Професионалистите по здравни грижи, които демонстрират
личностна характеристика „топлота“ от фактор „привързаност“ попадат в групата на
лицата, за които доминиращ личностен фактор е „самоконтрол“ (r=,41, p=0,002), което
предполага самоконтролирано социално желателно поведение. Откритите водещи
характеристики описват, валидно за голяма част от респондентите, един по-общ
професионално-ролеви модел, който се формира в процеса на обучение и успешно се
прилага след постъпване на работа, независимо от локацията на работното място –
болнична или извънболнична помощ.
Изводи
 Като водещ фактор, който характеризира личността на анкетираните
професионалисти по здравни грижи, се очертава привързаността с изграждащите я
компоненти: топлота, сътрудничество, разбиране и уважение към другите.
 Факторите за проява на конформното поведение са свързани с размер, сила на
групата, социална подкрепа, атрактивност на източника на влияние. Условия за
получаване на конформизъм са единомислието на групата, несигурност, изпитвана от
индивида, на който мястото в групата му импонира.
Макар факторът „привързаност-обособеност“ да се откроява с високи нива по
всяка една от изграждащите го характеристики, при показател „доверчивостподозрителност“ високо ниво се наблюдава едва при 16 (30%) лица. Останалите
анкетирани се разпределят: умерено ниво – при 23 (43%) и ниско – при 15 (28%) лица.
 Това предполага допускането, че зад всички положителни характеристики,
очертаващи личностните специфики на групата в контекста на фактора „привързаност“,
стои известна мнителност и контекстна заявка за независимост и самостоятелност.
 Водеща личностна специфика при анкетираната група медицински специалисти е
самоконтролът, очертан от характеристиките: старателност, настойчивост,
отговорност, самоконтрол над поведението, предвидливост.
 Привързаността с изграждащите я характеристики (с изкл. на доверчивост) има
статистическа връзка с експресивността, което води до допускането за част от
анкетираните, че зад топлотата, сътрудничеството, разбирането и уважението към
другите се открива артистичност, любопитство, интерес към разнообразни области на
живота, склонност към психологически игри, по-скоро недоверие и идеалистични
проекции.
 Социалното, както и професионалното поведение при анкетираните медицински
специалисти, се контролира добре от установените норми и правила при 46 лица (85%).
Интровирайки социалните и професионални рамки, те добиват регулаторни функции над
личностните презентации, включително и над характеристики като топлота,
сътрудничество, разбиране и уважение към другите.
Привързаността е в положителна статистическа връзка с всички изграждащи я
компоненти: топлота (r=.38, p=0.006), сътрудничество (r=.46, p=0.000), доверчивост
(r=.31, p=0.02), разбиране (r=.36, p=0.005) и уважение към другите (r=.60, p=0.000). Двата
фактора „привързаност“ и „самоконтрол“ са в положителна статистическа връзка (r=.41,
p=0.002).
Заключение
Критериите и показателите за измерване на качеството на медицинските грижи
визират наблюдаемите компоненти на средата, процесите, алгоритмите, но не визират
качествата на личността на медицинските специалисти, имащи отношение към
качеството на извършвания труд.
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Динамично разгръщащи се у нас обществени процеси, свързани с наболелите
проблеми в здравеопазната система, касаещи преди всичко професионалистите по
здравни грижи, показват целесъобразността и актуалността на темите, които дават
възможност да се подложат на анализ личностните характеристики на хората,
съставляващи професионалната гилдия и които, независимо от неблагоприятните
фактори, полагат отговорни и качествени грижи за здравето на българските пациенти.
Литература
Александров, И. (2015). Личностни регулативни процеси в болнична среда. ИК
Стено. В.
Герчева, Г. (2010). Личност и общуване. Албатрос. С.
Европейска Агенция за безопасност и здраве при работа, <https://osha.europa.eu/bg>
(2019).
Закон за здравословни и безопасни условия на труд, изм. и доп. ДВ. бр.
97/5.12.2017.
Закон за лечебните заведения, ДВ, изм. и доп. бр.42/ 28.05.2019.
Илиева, С. (1998) Привързаност към организацията. Изд. Албатрос. С.
Карабельова, С. (2011). Ценностни и културни практики в България. Класика Стил.
С.
Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да
отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за
болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.
Оценяване
качеството
на
здравните
грижи.
Превод
НСОПЛБ.
<https://www.nsoplb.com/uploads/article_documents/1.pdf> (2019)
Стоянов, В. (2011). Психичен стрес в организацията. УИ-ВСУ. В.
Цветанова, K. (2018). Роботизираната хирургия като иновация в медицината и
приносът на МУ-Плевен за нейното приложение в България. Велес Консулт. С.
Ценова, Б. Личностни корелати на бърнаут-синдрома. (2008).
<https://bjop.files.wordpress.com/2008/> (2019).
Хромов, А.Б. (2000). Пятифакторный опросник личности. Учебнометодическое пособие. Курган: КГУ.
Chou L., L. Chung-Yi, & S. C Hu. Job stress and burnout in hospital employees:
comparisons of different medical professions in a regional hospital in Taiwan. BMJ Open.
(2014). < https://bmjopen.bmj.com/> (2019).
Georgieva-Zacheva, E. (2012). Psycho-social aspects of stress among health care
professionals in an economic crisis. Journal Psychological Research. №2 pp. 181-188.
McHugh, M.D., A. Kutney-Lee, J.P. Cimiotti, & D.M. Sloane. (2011). Nurses’
Widespread Job Dissatisfaction, Burnout, And Frustration With Health Benefits Signal
Problems For Patient Care. Health Affairs. 30(2): 202–210.
Sergeeva A. S., Kirillov B. A., & Dzhumagulova A. F. (2016). Translation and
adaptation of short five factor personality questionnaire (TIPI-RU): convergent validity,
internal consistency and test-retest reliability evaluation. Experimental Psychology
(Russia), Vol. 9(3).
Tsvetkova, S. (2016). Caseload and burnout in medical professionals, Knowledge
International Journal, 14(2), рр. 600-606.
Tyler P., D. Cushway, & C. Clin. (2006). Stress, coping and mental well‐being in
hospital nurses. < https://onlinelibrary.wiley.com> (2019).

796

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕХНИКИ ЗА
УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТАКТ С ОПЕРАТИВНО ИНТЕРЕСНИ
ЛИЦА
Доц. д-р Емил Маджаров, Академия на МВР, София
Д-р Йоанна Андонова-Цветанова, Институт по психология на МВР,
сектор „Лаборатория“, Благоевград
Цветомира Атанасова, ІІІ-то районно управление на МВР, София
USE OF PSYCHOLOGICAL TECHNIQUES TO CONTACT
OPERATIONALLY INTERESTING PERSONS
Assoc. Prof. Emil Madzharov, PhD, Academy of the Ministry of Interior,
Sofia
Yoanna Andonova-Tsvetanova, PhD, Institute of Psychology of the
Ministry of Interior, Sector Psychological Laboratory, Blagoevgrad
Tsvetomira Atanasova, III Regional Office of the Ministry of Interior, Sofia
Резюме: В доклада са анализирани знанията, нагласите и уменията на оперативните
работници за прилагане на психологическите прийоми при установяване на контакт с
оперативноинтересни лица. Емпирично установихме, че стажът и възрастта на оперативните
работници не определят тяхната информираност относно психологическите прийоми. Те обаче
оказват влияние върху селектирането им с оглед на персоналните особености на
оперативноинтересното лице, спецификата на ситуацията, ресурсите, предпочитанията и уменията
на конкретния оперативен работник.
Ключови думи: оперативноинтересни лица, знания, нагласи, умения на оперативните
работници, психологически прийоми за установяване на първоначален контакт
Abstract: The report analyses the knowledge, attitudes and skills of operative officers to apply
psychological techniques in contacting operationally interesting persons. We have empirically found that
the length of service and age of the operative officers do not determine their awareness of psychological
techniques. However, they have an impact on their selection with a view to personal characteristics of the
operationally interesting person, the specifics of the situation, resources, preferences and skills of the
individual operative officer.
Keywords: operationally interesting persons, knowledge, attitudes, skills of operative officers,
psychological techniques for initial contact establishment

Актуалност на изследването
По-широкото прилагане на психологическите прийоми при установяването,
развиването и използването на контакта с оперативноинтересните лица съдейства за
повишаване на качеството и резултатността на оперативно-издирвателните дейности.
Поради това е актуално да се изследва тяхното познаване и практическо използване от
страна на действащите оперативни работници от криминална полиция.
Оперативноинтересните лица в работен порядък могат да бъдат определени като
граждани, които благодарение на своя социален, правен статус, делови и лични
активности, контакти и отношения разполагат с информация за минали, настоящи или
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бъдещи криминални събития и за техните участници (Трифонов и Славов, 2000, 69;
Кунчев, 2013, 12; Радулов, 2013, 142).
Ронин (2003, 145) прави интересен опит да класифицира оперативноинтересните
лица. Той
отнася към тази категория експертите, вътрешните осведомители,
ангажирания информатор, лекомисления бъбривец, посредника, случайно попадналия
човек.
В разузнавателната полицейска дейност намират място много прийоми за
конспиративно маскиране на заинтересоваността от евентуален контакт на оперативния
работник. В процеса на установяване на запознанство с оперативноинтересно лице се
полагат целенасочени усилия за преодоляване на неговата напрегнатост,
подозрителност, резервираност и специфични бариери в хода на общуването.
Следва внимателно да се отчита обстоятелството, че лицата от традиционния
криминален контингент и организираната престъпност със значителен престъпен опит с
лекота влизат в контакт, но при това споделят много неправдоподобна и манипулираща
информация.
В практиката на оперативните работници постепенно са се утвърдили следните
прийоми за установяване на контакти:
- привличане на внимание;
- оказване на помощ;
- демонстрация на разбиране и състрадание;
- изслушване (Ронин, 2003,153).
При стартирането на запознанство оперативният работник трябва да съхранява
положението на човека в зоната на комфорт за него, поради което е подходящо
разговорът в началото да се води върху неутрални теми (Чуфаровский, 2010, 66).
При установяването на първоначален контакт с оперативноинтересно лице се
анализират и използват редица индикатори на невербалната комуникация.
При срещи с оперативноинтересното лице то последователно трябва да бъде
предразполагано да разказва и споделя случаи, факти, данни, събития, действия и
заявления на други хора. За целта оперативният работник максимално трябва да прилага
техниките на активно слушане, проявявайки интерес и търпение. С помощта на
конкретизиращи и уточняващи въпроси той следва да изяснява същността на данните,
тяхната специфика, нюанси и възможни тълкувания. За осигуряване на повече
фактическа информация забелязаните противоречия, несъответствия или пропуски
първоначално следва да не се дискутират, а впоследствие могат допълнително да се
проучват (Волохова, 2015, 284; Кунчев, 2003, 318; Самовичев, 2003,150; Чуфаровский,
2010,173).
Хората се различават по своята диалогичност в зависимост от своята мотивация,
минал опит, отношение към оперативния работник, нагласи към правоохранителната
институция, начин на живот. Тези от тях, които се стремят към самоутвърждаване на
всяка цена, бързо се включват в диалога и се стараят на всяка цена да бъдат забелязани.
Те са готови активно да предоставят информация, но често пъти в този свой стремеж
могат да приемат желаното за реално, да твърдят неща, за които не са твърдо убедени,
че са имали място при извършването на конкретното престъпление. В този смисъл и
подчертаната диалогичност също може да има своята цена, с която оперативният
работник трябва да се съобразява. От друга страна лицата, които не бързат да влизат в
режим на диалог, впоследствие при неговото развитие, когато доверието между
участващите страни нараства, могат да се окажат незаменими събеседници и източници
на информация, до която не може да се достигне без тяхната помощ и съдействие.
За стимулирането на диалога с оперативноинтересното лице е целесъобразно да се
използват такива прийоми като свободния разказ, откритите въпроси, незавършените
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асоциации, невербалните техники (Стойчев, 2016,84; Кунчев, 2003, 314; Маджаров,1997,
50).
Богатата палитра от прийоми за реализиране на първоначален контакт, неговото
развитие и използване с оперативно-интересни лица в различна степен се познава,
приема и реализира от действащите оперативни работници. Нейната употреба зависи от
тяхната възраст професионален опит, стаж, образование, готовност за прилагане на
определени прийоми, убеденост в тяхната полезност.
Методология
Целта на настоящето емпирично изследване е да установи познаването, нагласите
и уменията на съвременните оперативни работници да прилагат психологически
прийоми при създаване, развиване на контакт с оперативноинтересни лица и получаване
от тях на актуална оперативна информация.
Задачите на изследването са формулирани в следната последователност:
1. Определяне на базата на литературен анализ на разпространените прийоми в
оперативно-издирвателната дейност за установяване, развиване на контакт и
получаването чрез него на важна оперативна информация.
2. Провеждане чрез собствена анкета на проучване на практикуващите оперативни
работници за фиксиране на тяхната информираност, нагласи и компетентности по
отношение на психологическите прийоми, които могат да се използват при работа с
оперативноинтересни лица.
3. Извършване на анализ и интерпретация на емпиричните данни от реализираната
анкета с оперативните работници в контекста на изследователските хипотези.
4. Представяне на препоръки за оптимизиране на обучението и текущата
супервизия на прилаганите от оперативните работници прийоми за установяване,
развиване и използване на контакт с оперативноинтересни лица.
Предмет на изследването са знанията, нагласите и уменията на оперативните
работници за прилагане на психологически прийоми при установяване, развиване на
контакт с оперативноинтересни лица и получаване от тях на значима оперативна
информация.
Обект на изследването са 30 човека оперативни работници от състава на
криминална полиция, които непосредствено работят с престъпен контингент и с
оперативноинтересни лица, разполагащи с важна информация за различни криминални
активности и за участващите в тях криминално проявени граждани.
Хипотезите на настоящето емпирично изследване имат следния вид:
1. Допускаме, че нарастването на възрастта и стажа на оперативните работници
намалява тяхното познание и готовността за прилагане на психологическите прийоми
при установяване на контакт с оперативноинтересни лица, но се увеличават техните
умения за практическото им използване.
2. Предполагаме, че с увеличаване на възрастта и стажа при оперативните
работници тяхната информираност относно психологическите прийоми за развиване на
контакти с оперативноинтересни лица намалява, но при това нарастват готовността и
уменията им за тяхната практическа реализация.
3. Допускаме, че оперативните работници в по-напреднала възраст и с по-голям
професионален стаж по-слабо познават различните психологически прийоми за
получаване на оперативно важна информация от оперативноинтересни лица, но при това
имат висока практическа готовност и умения да ги прилагат.
4. Предполагаме, че лицата с правно образование сред оперативните работници в
много по-голяма степен, отколкото колегите си с друг вид висше образование, познават,
готови са да прилагат и методически владеят психологическите прийоми за
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установяване, развиване на контакт и получаване на оперативно важна информация от
оперативноинтересни лица.
За верификация на изследователските хипотези бе реализирана анкета, която
подготвихме самостоятелно. С нея бяха анкетирани 30 действащи оперативни
работници. Тя се състоеше от титулна страница с обръщение към респондентите,
основна част, включваща 15 закрити въпроса и социално-демографски (паспортен) блок
от три въпроса. Данните от нея бяха обработени с SPSS пакет, съдържащ описателна
статистика, корелационен анализ на Спирмън и многофакторен дисперсионен анализ.
Анализ на получените резултати
Приложеният корелационен анализ Sperman’s rho не установи наличие на значима
корелация между познаването и готовността на респондентите за прилагане на
психологически прийоми за установяване на контакт с оперативноинтересни лица и
техния стаж и възраст.
Въпрос
1
2
3
4

Таблица 1. Данни от корелационния анализ за въпрос №1-№4 от анкета
По отношение на
По отношение на стажа
възрастта
rho(30)=0,169, p=0,37
rho(30)=0,08, p=0,68
rho(30)=0,25, p=0,18
rho(30)=0,25, p=0,25
rho(30)= - 0,17, p=0,37
rho(30)= 0,02, p=0,93
rho(30)= -0,03 p=0,87
rho(30)= 0,26 p=0,17

По отношение на първата хипотеза бе извършен многофакторен дисперсионен
анализ. Той показа частично потвърждение на разглежданата хипотеза. Стажът, а не
възрастта оказва по-сериозно влияние върху познанията и прилагането на
психологическите прийоми за установяване на контакт с оперативноинтересни лица.
Според нас това се дължи на факта, че по различни канали и източници оперативните
работници от отделните възрастови групи с разнороден стаж получават осведоменост за
психологическите прийоми, които могат да оптимизират контакта им с
оперативноинтересните лица. При неопитни служители това вероятно е свързано с
желанието им за самоутвърждаване и по-високия им интерес към професионални
иновации. При по-опитните служители информираността може би се дължи на побогатия им опит и на трудностите в тяхната реална професионална дейност, които трябва
да се преодоляват.
Анализът на описателната статистика не фиксира статистически значими различия
между увеличението на възрастта и стажа на оперативните работници и тяхното знание
и готовността им да прилагат психологически прийоми при развиване на контакти с
оперативноинтересни лица.

5
6
7
8

Таблица 2. Данни от корелационния анализ на въпрос №5- №8 от анкетата
Въпрос
По отношение възрастта
По отношение на стажа
rho(30)=0,36, p=0,08
rho(30)=0,16, p=0,40
rho(30)=0,08, p=0,66
rho(30)=0,06, p=0,75
rho(30)= - 0,30, p=0,11
rho(30)= - 0,07, p=0,70
rho(30)= - 0,626, p=0,000
rho(30)= - 0,545, p=0,002

Корелационният анализ маркира присъствието на значима отрицателна корелация
между нарастването на възрастта и стажа на оперативните работници и техните познания
и готовност за използване на психологически прийоми при развиване на контакта с
800

оперативноинтересни лица. Получените емпирични резултати могат да бъдат обяснени
с това, че служителите с по-голям стаж слабо познават отделните прийоми за развиване
на психологическия контакт, поради което и по-малко ги използват. От друга страна те
са подвластни на инерцията, рутината и емоционалната амортизация, а използването на
психологически прийоми ги натоварва и пречи за по-стереотипното протичане на
ежедневните им дейности. Трябва да отчитаме и обстоятелството, че прилагането на
психологически интервенции невинаги води до бърз и еднозначен резултат, а това кара
част от практикуващите служители с по-голям опит бързо да се разочароват и генерално
да отричат тяхната полезност.
Описателната статистика не установява значими различия между увеличаването на
възрастта и стажа и познанието и ползването на психологически прийоми за получаване
на оперативно значима информация. Такива зависимости бяха маркирани на базата на
осъществения корелационен анализ.

9
10
11
12

Таблица 3. Данни от корелационния анализ на въпрос № 9-№12 от анкетата
Въпрос
По отношение възрастта
По отношение на стажа
rho(30)=0,429, p=0,018
rho(30)=0,317, p=0,088
rho(30)=0,484 p=0,007
rho(30)=0,351, p=0,057
rho(30)= - 0,185, p=0,33
rho(30)= - 0,07, p=0,70
rho(30)= - 0,385, p=0,036
rho(30)= - 0,247, p=0,189

Както се вижда от представените резултати, те имат противоречив характер. От
една страна възрастта и стажът допринасят за по-широките познания и използване на
психологически прийоми за получаване на оперативно значима информация от
съответните лица, а от друга страна повечето години и опит при оперативните работници
показват по-нисък интерес към конкретиката, свързана с психологическите интервенции.
Следователно познаването на психологическите прийоми за получаване на оперативно
значима информация и готовността за практическото им прилагане не означават
автоматичното им използване във всяка служебна ситуация. В нея реално се съдържат
множество фактори и условия, които сериозно опосредстват този избор.

13
14
15

Таблица 4. Данни от корелационния анализ на въпрос №13 - 15
Въпрос
Според образованието
rho(30)= 0,467 p=0,009
rho(30)= 0,546, p=0,002
rho(30)= 0,413, p=0,023

При верификацията на четвъртата хипотеза се получиха най-много умерени и една
значима статистическа корелация. Те позволиха да се установи емпиричният факт, че
юристите-оперативни работници по-добре познават, използват и се интересуват от
прилагането на психологическите прийоми за установяване на контакт с
оперативноинтересните лица. Този резултат сме склонни да обясним с присъщото им
нормативно мислене, с ценностите на тяхната професионалната философия и с
хуманните им нагласи за упражняване на професионалната дейност.
Заключение
Направеният анализ на представените емпирични данни и тяхната статистическа
обработка позволява да се направят следните изводи:
1. Стажът на оперативните работници има важна модерираща функция по
отношение на техните познания и на готовността им да използват в професионалната си
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практика психологически прийоми за установяване на контакт с оперативноинтересни
лица. В резултат на натрупването на служебен опит част от оперативните работници
поддържат своята осведоменост, а тези от тях, които са с по-малко стаж, в желанието си
самоутвърждаване в професията се стараят своевременно да повишават своята
информираност и в психологически план. Постигнатото ниво на психологическо
познание не гарантира директното му практическо използване.
2. Служителите с по-голям стаж по-слабо познават отделните психологически
прийоми за развиване на контакта с оперативноинтересни лица, на което се дължи и поограниченото им прилагане. От друга страна те са склонни да избягват този тип
психологически интервенции, тъй като те допълнително ги натоварват, влизат в
противоречие с рутината на служебните им нагласи и навици и противоречат на
утвърдени техни разбирания за ефективност и резултатност в професионалната дейност.
3. Оперативните работници с повече стаж и опит са реално информирани и
познават функционалните възможности на психологическите прийоми, чрез които се
получава оперативно значима информация от съответните лица. Ориентацията към тях в
определена служебна ситуация зависи от множество фактори, към които следва да
отнесем миналия опит и психологическата сензитивност на самия оперативен работник,
неговото взаимодействие с оперативноинтересното лице, субективната му убеденост в
резултатността на психологическите интервенции, постигнатия контрол върху
обстановката, дефицита от време.
4. Юристите, които са оперативни работници повече от хората с друго образование,
показват афинитет към използването на психологически прийоми за установяване на
контакт с оперативноинтересни лица. Тези техни нагласи са следствие от специфичното
им хуманитарно образование, от характерното за тях нормативно мислене и от
хуманните ценности на професията им.
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Резюме: В доклада са представени съществуващите практики на прилагане на прийомите на
поведенческо интервю при разпитите на заподозрени лица, провеждани в рамките на досъдебното
производство.
По-възрастните и опитни служители имат по-слаба информираност по отношение на
прийомите на поведенческото интервю макар, че опитът им позволя прецизно да ги използват по
време на разпит. За ограничаване на тяхното прилагане спомагат професионалните им нагласи и
отсъствието на убеденост в полезността на подобни интервенции.
По-старите служители са сензитивни към лъжата на заподозрените лица благодарение на
опита си, а по-младите служители проявяват повишена бдителност, защото се предпазват от грешки
и желаят бързо да се утвърдят в професионалната си общност.
Ключови думи: поведенческо интервю, прийоми, заподозрени лица, професионални нагласи,
сензитивност към лъжа, минал опит
Abstract: The report presents the existing practices for applying the techniques of behavioural
interviewing in the interrogation of suspects conducted during the pre-trial proceedings.
Older and experienced staff are less aware of the techniques of behavioural interviewing, although
experience allows them to use them accurately during questioning. Their professional attitudes and lack of
conviction in the usefulness of such interventions help to limit their implementation.
Older employees are sensitive to the lies of suspects through their experience, and younger employees
are more vigilant because they want not to make an error and they would like to establish themselves quickly
in their professional community.
Keywords: behavioural interview, techniques, suspects, professional attitudes, sensitivity to lies, past
experience

Актуалност на изследването
Провеждането на поведенческо интервю със заподозрени лица в досъдебното
производство е важен елемент от разследването и евентуалното разкриване на
извършени престъпления (Стойчев, 2015, 12).
Психологическата специфика на поведенческото интервю е свързана с
използването от страна на разследващия на множество прийоми от типа на открити,
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директни, уточняващи въпроси, детайлизация, хронологичен разказ и мислено връщане
на заподозрения към събитието, с които се цели получаването на истинна информация
или на самопризнание. При това внимателно трябва да се наблюдават състоянието,
вербалното и невербално поведение на интервюирания, както и индикаторите на лъжата
при него в хода на цялата процедура. Добрият самоконтрол на водещия интервюто
служител, регулацията на собственото му поведение, за да се овладее нетърпението,
досадата, враждебността и гневните изблици са от особено важно значение за
обезпечаване на позитивния краен резултат, предполагащ получаването на правдива
информация за инкриминираните събития (Инбау, Рийд, Бъкли, Джейн, 2008,95;
Тодоров, 2016,17; Кунчев, 2003,315).
Колкото и да се опитва лъжещият заподозрян да контролира каналите на
комуникация по време на интервюто, почти невъзможно е да не реализира грешка в
поведението си или най-малкото да не допусне несъответствие между изражението на
лицето си и това, което казва. Така се регистрират истинските му чувства и се стига до
констатацията, че лъже. Това своевременно трябва да бъде забелязано от интервюиращия
и да бъде съпоставено и анализирано с оглед цялостното поведение на интервюирания,
неговата личност и доказателствата по случая, които вече са известни (Стойчев, 2017,6;
Тодоров, 2016, 37; Григоров , 2008, 114).
При провеждането на поведенческото интервю от съществено значение е
актуалното психическото състояние, нивото на интелигентност, социална зрялост и
мотивация на заподозрения.
Анализът на стимулите, постъпващи от трите канали на комуникация (вербален,
невербален и паралингвистичен) позволяват резултатно да се диференцира коректния от
некоректния заподозрян, предоставящ на длъжностните лица лъжливи данни.
В редица случаи, под влияние на психичното си състояние заподозреният може да
има вид на прикриващ информация човек без действително той да реализира подобно
поведение. Възможен е и напълно противоположният вариант, при който реално
отговорният за криминалното деяние човек да съумее да отклони от себе си подозренията
за съпричастност към инкриминираните събития.
Умелото ориентиране в поведението на заподозрения, правилната оценка на
опитите му за прикриване, премълчаване и манипулиране с информация, осигурява
качественото провеждане на поведенческото интервю. Част от него е и своевременното
изобличаване на опитите за лъжа на лицето от страна на длъжностните лица. Такива
действия на заподозрения обикновено са свързани със страх от санкции, желание за
избягване на отговорност на всяка цена, стремеж за дискретност, нагласа за прикриване
на свои близки хора и други.
Водещият поведенческото интервю полицейски служител трябва да е в състояние
добре да рефлексира и регулира собственото си комуникативно поведение чрез
реализиране на предварителна подготовка, гъвкаво формулиране на въпросите,
демонстриране на умерена емпатия, активно слушане и последователно преминаване
през отделните фази на интервюто (Стойчев, 2017, 17; Тодоров, 2016, 7).
Успехът на провеждането на поведенческото интервю със заподозряно лице в
голяма степен е функция от умелото фиксиране и анализиране на информацията,
постъпваща едновременно по вербалния, паралингвистичния и невербалния канал на
комуникация от страна на полицейския служител. Представените комуникативни канали
се регулират от специфичните нагласи на заподозрения за предоставяне на правдива или
недостоверна информация по време на интервюто.
Следователно, поведенческото интервю в контекста на полицейското разследване
има своите стандарти, но тяхното прилагане е твърде разнообразно и нееднозначно,
поради което се очертават практики с различна степен на ефективност. В голяма степен
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неговото резултатно осъществяване зависи от реалното познаване и прилагане на
изискванията за воденето му, от правилната оценка на поведението на интервюирания,
както и от уменията за саморефлексия и саморегулация на интервюиращия полицейски
служител. Разнообразието в практиките на интервюиране на заподозрени лица обуславя
актуалността на тяхното емпирично изследване и последващото интерпретиране на
получените резултати, като се сравняват те с утвърдените стандарти и се обяснят
различните отклонения от тях.
Методология
Целта на настоящето изследване е регистриране на съществуващите практики за
реализиране на поведенческото интервю в досъдебното производство при прилагането
му по отношение на заподозрени лица.
Предмет на проведеното изследване е информираността на полицейските
служители за поведенческото интервю, самоконтролът и саморефлексията им при
неговото използване и връзката на тези показатели с възрастта на изследваните лица и
техния стаж. Обект на изследването са 30 полицейски служители с различен стаж в МВР.
Задачите на изследването следва са формулирани в следната последователност:
1.Подготовка на анкета за реализиране на емпирично изследване.
2.Провеждане на анкетата с длъжностни лица, в компетенциите, на които е и
осъществяването на поведенческо интервю със заподозрени лица по време на воденето
на досъдебното производство.
3.Статистическа обработка и интерпретация на получените емпирични резултати.
4.Верификация на изследователските хипотези и структуриране на изводи.
Хипотези на изследването:
1.Допускаме, че с повишаване на стажа и възрастта на служителите намалява
познаването на прийомите на поведенческото интервю.
2.Предполагаме, че с увеличаване на възрастта и стажа на служителите нараства
некоректното използване на прийомите на поведенческото интервю.
3.Допускаме, че служителите, които са по-млади и с по-малък професионален стаж
по-слабо установяват показателите на лъжата при интервюиране на заподозряно лице.
4.Предполагаме, че възрастните служители с по-голям стаж по-неефективно
използват прийомите на поведенческото интервю, тъй като недостатъчно контролират
собствените си действия и психическо състояние.
Изследването беше проведено под формата на анонимна анкета с действащи
полицейски служители. Анкетата съдържаше общо 15 закрити въпроси, всеки от тях
включваше между пет и девет отговора. Анкетирането се проведе с разследващи
полицаи, оперативни работници по противодействие на криминалната и икономическата
престъпност и инспектори от „Детска педагогическа стая“.
За обработка на резултатите от проведеното изследване беше използван
коефициента на корелация на Пиърсън – единичен, резюмиран индекс на степента, в
която две променливи са линейно свързани или зависими една от друга.
Анализ на получените резултати
При проверката на първата хипотеза няма статистически значими корелации
между въпросите от анкетата (1 и 2) и демографските данни (въпроси 13, 14 и 15).
Единствено се наблюдава умерена отрицателна корелация r = -,31 между възрастта на
респондента и степента на познаване на прийомите на поведенческо интервю. Това
означава, че при нарастване на възрастта се намалява степента на познаване на
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прийомите. Трябва да се има предвид, че визираната корелация не е статистически
значима, но е най-близо до нивото на статистическа значимост.
Таблица 1. Корелации при проверка на първа хипотеза
Въпрос 1
Въпрос 1

Въпрос 2

Въпрос 13

Въпрос 14

Въпрос 15

Pearson Correlation

1

,132

-,310

-,087

-,200

N

30

30

30

30

30

Колкото по-възрастен е съответният служител, толкова по-малко е информиран той
за прийомите на поведенческото интервю. В рамките на своя стаж и непосредствена
практика повечето служители действат по-инерционно и рутинно. Затова между
увеличаването на стажа и познаването на психологическите прийоми на поведенческото
интервю не е регистрирана връзка. Натрупването на опит в професионалната дейност не
включва по-висока осведоменост за прийомите на поведенческото интервю. Това може
да бъде обяснено с умората от ежедневната работа, със спада на професионалното
любопитство, с повишения скептицизъм към новостите, които не са достатъчно лично
проверени.
Във втората изследователска хипотеза лансирахме допускането, че понекоректното използване на прийомите от поведенческото интервю вероятно се дължи
на напредването на възрастта и нарастването на стажа на служителите.
За проверката на визираната хипотеза потърсихме корелациите на въпрос №4,
въпрос №5, въпрос №6 с демографските въпроси №13, №14, №15. Посочените вече
въпроси характеризираха в директна и индиректна форма компетенциите за адекватно
използване на прийомите на поведенческото интервю. При това направихме опит да
отчетем в каква степен те се влияят от увеличаването на възрастта и стажа на
служителите. Оказа се, че такава статистически значима връзка не съществува.
При анализа на данните, свързани с втората изследователска хипотеза бе открита
корелация между въпрос №4 и въпрос №5.
Таблица 2. Корелации при проверка на втора хипотеза
Въпрос 5

Pearson
Correlation
N

Въпрос 13

Въпрос 14

Въпрос 15

Въпрос 4

Въпрос 5

,000

,163

,059

,568**

1

30

30

30

30

30

Респондентите по един и същи начин са оценили собствените компетенции по
отношение на прийомите на психологическото интервю и тези на колегите си. Налице е
известна тенденция на позитивно завишаване на резултатите, което е израз на феномена
на социална желателност, присъстващ в отговорите на анкетираните служители. Тези
резултати показват и изразена идентификация с колегиалната група и общност, които
придават на отделния служител сигурност и му позволяват по-успешно да се справя с
трудностите и отговорностите в собствената работа. По-високите резултати по двата
въпроса, които корелират по между си се отнасят за методическите компетенции на
служителите при използването на психологическите прийоми на поведенческото
интервю. Това показва, че те преди всичко се учат в хода на служебната си работа и в
нейния контекст усвояват различни психологически прийоми. Така компетентностите се
придобиват незабелязано без специални обучения и усилия и с течение на времето те
стават част от професионалния инструментариум и култура. По такъв начин се увеличава
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и шанса те да получат определено приложение при разследването на конкретни
криминални деяния.
Втората хипотеза от изследването не получи потвърждение, тъй като натрупването
на стаж и напредването на възрастта не води след себе си до небрежност при
използването на прийомите от поведенческото интервю. Липсата на емпирични
доказателства, установяващи валидността на дадената хипотеза може да означава, че
служителите с по-голям стаж и възраст с тяхното придобиване развиват и по-сериозна
прецизност, акуратност и методичност при използването на всички видове
професионални прийоми, включително и тези, които обикновено са част от
поведенческото интервю. Компетентността в методически план не е задължително да
бъде следствие от по-добрата обученост, осведоменост или по-голямо старание поради
интерес към работата, стремеж за самоутвърждаване и професионален дебют, присъщи
на по-младите служители. Очевидно тя все пак се натрупва с годините и опита.
В съдържанието на третата изследователска хипотеза бе формулирано
предположението, че индикаторите на лъжата се разпознават по-слабо при ползването
на прийомите на поведенческото интервю от по-младите служители с по-малък стаж.
Това твърдение не получи емпирично потвърждение. Вероятно сензитивността към
лъжата на заподозрените и свидетелите е нещо индивидуално и субективно като умение,
интуиция и способност и не зависи от напредването на възрастта и натрупването на
стажа при оперативните работници и разследващите полицаи.
Очевидно при ангажирането им в разпити всички служители, независимо от
тяхната възраст, опит, рутина са склонни да бъдат бдителни, мнителни и концентрирани.
Действително, благодарение на опита си по-старите служители поддържат своята
рационална и полезна подозрителност, а по-младите им колеги правят това, защото се
опасяват от грешки и се стараят бързо да се утвърдят пред своите ръководители и пред
професионалната група. Можем да допуснем, че и двете представени тенденции имат
място в практиката, което реално бе и установено в рамките на настоящето емпирично
изследване.
Таблица 3. Корелации при проверка на трета хипотеза
Въпрос 7
Въпрос 7

Pearson
Correlation
N

Въпрос 8

Въпрос 13

1 ,452*
30

30

Въпрос 14

Въпрос 15

-,134

-,052

-,101

30

30

30

Корелацията между въпрос №7 и въпрос №8 от анкетата първоначално не влизаше
в изследователския ни план, но тя реално е налице и има статистически значимо
измерение. Нейната поява се дължи на убедеността на повечето респонденти, че са в
състояние ефективно да регистрират лъжата на разпитваните лица. Те високо оценяват и
възможностите на своите колеги в този план. Следователно, пряката дейност на
оперативните работници и разследващите полицаи с правонарушители бързо ги прави
чувствителни към опитите за лъжа, а пропуските в това отношение водят до сериозни
грешки, проблеми и усложнения, до загуба на личен авторитет и професионален
престиж.
В четвъртата хипотеза допуснахме, че по-опитните и по-възрастните служители
проявяват по-нисък самоконтрол и саморефлексия по отношение на собствените
действия и вътрешни състояния, което негативно се отразява на прилагането на
прийомите на поведенческото интервю. На това твърдение не получихме емпирично
потвърждение. В такъв случай трябва да приемем, че с нарастването на възрастта и
стажа, служителите все по-добре се контролират, самонаблюдават и осмислят
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собствените си състояния, които се развиват в контекста на професионалната им
дейност.
Дори да смятаме, че възрастовата амортизация е неизбежна и тя обхваща на първо
място самоконтрола и саморефлексията, сред изследваните лица това не бе
регистрирано.
Установените статистически значими корелации между въпроси 10 и 11 и въпроси
11 и 12 са свързани с прояви на социална желателност.
Таблица 4. Корелации при проверка на четвърта хипотеза
Въпрос 10
Въпрос 10

Pearson
Correlation
N

Въпрос 11

Въпрос 12

1 ,513**
30

Pearson
,513**
Correlation
N

Въпрос 11

30
1

30

30

Въпрос 13

Въпрос 14

Въпрос 15

-,322

-,089

-,165

-,198

30

30

30

30

-,404* ,096
30

,276
30

,209
30

30

От друга страна трябва да се има предвид, че в конфликтна и проблемна работа,
каквато несъмнено са разпитите, самоконтролът и саморефлексията нарастват, за да се
преодолеят пречките, бариерите и съпротивите. Трябва да отчитаме, че случаите на
избухвания и открита агресия от страна на служители по отношение на разпитвани лица
са сериозни поводи и основания за засилване при тях на самоконтрола и
саморефлексията. Това се изисква от преките им ръководители и позитивно се стимулира
и от тяхната професионална среда.
Заключение
Направеният анализ на емпиричните данни и тяхната статистическа обработка
позволява да се направят следните изводи:
1.Натрупването на възрастта и опита при служителите понижава интереса им към
прийомите на поведенческото интервю. Това вероятно се дължи на емоционалното
прегаряне в процеса на работата, на понижените професионални интереси и на
нарасналия скептицизъм към новите интервенции, които не са проверени в рамките на
собствената практика.
2.По-старите и рутинирани служители в процеса на професионалната си дейност и
кариера придобиват по-висока прецизност, акуратност, обученост. Те са по-склонни в
следствие на тези свои качества да следват методическите стандарти, които са присъщи
и за поведенческото интервю. Тези резултати на респондентите , попълнили анкетата в
определена степен са повлияни от феномена на социалната желателност и от позитивната
идентификация и солидарност с професионалната общност, но това не намалява
значението им.
3.Очевидно старите служители са по-сензитивни към проявените форми на лъжата
благодарение на опита си, а по-младите се предпазват от тях, тъй като се стараят помалко да грешат и бързо да се утвърдят пред началниците и колегите си.
Самият характер на професионалната дейност на оперативните работници и
разследващите полицаи увеличава тяхната чувствителност към лъжата на заподозрени,
свидетели и потърпевши. Това тяхно професионално качество подпомага както работата
им, така и поддържането на техния професионален престиж и самочувствие.
4.С увеличаването на възрастта и стажа при служителите се стига до повишаване
на техния самоконтрол и саморефлексия. Това е благоприятна предпоставка за
използването в практиката на прийомите на поведенческото интервю.
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Нарастването на самоконтрола и саморефлексията при служителите от криминална
полиция са свързани с характера на професионалната им дейност. При нейното
систематично упражняване те трябва да преодоляват сериозни съпротиви и бариери,
като ефективно регулират собствените си преживявания, емоции и действия.
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ТЕЖКИ ЛИЧНОСТОВИ РАЗСТРОЙСТВА - ПОДБОР,
НАЗНАЧАВАНЕ НА РАБОТА И СПРАВЯНЕ В ТРУДОВИЯ ПРОЦЕС
Георги Валериев Кирилов, Асистент,
Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
SEVERE PERSONALITY DISORDERS – RECRUITMENT,
EMPLOYMENT AND PERFORMANCE AT WORK
Georgi Valeriev Kirilov, Assistant Professor,
Faculty of Philosophy, Sofia University „St. Kliment Ohridski“
Резюме: В статията са коментирани проблеми, свързани с използваните в процеса на подбор
на служителите психологични инструменти за оценка, ролята на клиничните психодиагностични
инструменти в процеса на професионален подбор, ключови личностови характеристики и тяхното
значение в процеса на работа и справяне с изискванията на трудовия процес. Акцент е поставен
върху лицата, страдащи от личностови разстройства, тяхната роля в трудовия процес и
предизвикателствата, пред които са изправени служителите, които отговарят за човешките ресурси,
в случай че конкретен служител страда от личностово разстройство. Очертани са основни
препоръки в използването на клинико-диагностични инструменти за целите на трудовата и
организационната психология. В обобщение са синтезирани съществените елементи от текста.
Ключови думи: тежки личностови разстройства, диагностични критерии, клиникопсихилогични инструменти, професионален подбор и управление на човешките ресурси
Abstract: This report investigates the problems related to psychological assessment and clinical
psychodiagnostic tools, used in the process of employee’s recruitment. It also describes key personality
characteristics and their significance for performance of the work, as well as for the accomplishment of the
specific for the work process requirements. Emphasis is placed on individuals with personality disorders
and their part in the work routine, as well as on the challenges that human resources staff can encounter
when dealing with an employee suffering from a personality disorder. Outlined are the fundamental
recommendations for the use of clinical diagnostic tools in the purposes of organizational psychology. In
summary, the essential elements of the text are synthesized.
Keywords: severe personality disorders, diagnostic criteria, clinical psychodiagnostic tools,
employee’s recruitment, human resource management

Настоящата статия е провокирана от необходимостта да се постави акцент върху
ролята на клинико-диагностичните психологични инструменти в работата на
организационните психолози, както и да се илюстрират някои специфични аспекти от
функционирането на лица, страдащи от личностови разстройства, като се дадат
препоръки за тяхното по-добро интегриране в трудовия процес. Когато става дума за
личностови разстройства, традиционно изследванията и публикациите в тази област са
свързани предимно с клинични изследвания, проследяване на затрудненията в
интерперсоналните взаимоотношения, емоционалните и поведенчески проблеми при
тези лица. По-малка част от проучванията са насочени към диагностичните критерии и
инструменти за оценка, като на този фон се отчита значим дефицит в проучвания
свързани с професионалната реализация на лица, страдащи от личностови разстройства,
техните нужди и потенциалът им в трудовия процес, който понякога е провокиран и от
спецификите на личностовото разстройство, от което страдат. Друга важна и дефицитна
област в научните изследвания е свързана със спецификите, които трудовоорганизационните психолози следва да съблюдават в развитието на лица, страдащи от
личностово разстройство, както и по-доброто интегриране на такива служители в
работните процеси и колективи.
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Клинико-психологичн оценка
Проучванията в областта на диагностиката, диагностичните критерии и
инструментите за оценка са свързани преди всичко с развитието на познатите
класификации на болестите ICD 10 (Международна статистическа класификация на
болестите и проблемите, свързани със здравето Десета ревизия, 1992), ICD 11
(International Classification of Diseases 11th Revision, 2019), DSM V (American Psychiatric
Association, 2013), в които са заложени рамките за поставяне на една или друга диагноза,
в това число и личностово разстройство. Понастоящем в България диагностиката на
личностни разстройства се подчинява на заложените конкретни дефиниции и критерии,
описани в последните диагностични рамки на СЗО - Международна Класификация на
Болестите (МКБ). В болестните класификации, независимо дали тази на СЗО - МКБ или
тази на Американската психиатрична асоциация - Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM), са описани диагностични критерии и рамки, които отразяват
научното знание, опит и принципите в диагностиката на конкретни психични
разстройства. Към настоящия момент в България продължава да се използва десета
ревизия на МКБ, която е на почти тридесет години. В МКБ се подчертава, че често пъти
лицата, страдащи от личностови разстройства, преживяват различна степен на дистрес и
проблеми със социалната адаптация. В 10-а ревизия на МКБ, в графа F60, са изведени
критериите за преценка по отношение на специфични разстройства на личността, които
представляват тежки нарушения в структурата на личността и поведенческите
стереотипи на индивида, нямат пряка връзка с други соматични и/или психични
заболявания и обхващат няколко сфери на функциониране, като почти винаги са
свързани със субективен дистрес и нарушена социална адаптация, обикновено с начало
в детска или юношеска възраст и продължаващи в зряла възраст. (МКБ 10 стр. 417) В
МКБ 10 липсва степенуване на тежестта на изразеност на личностовото разстройство,
такава е налична в 11-а ревизия на МКБ. Георги Ончев споделя, че „основните принципи
на МКБ‐11 не са радикално различни от тези на МКБ‐10“ (Ончев, 2019, стр. 4-11), като
се използва дименсионален подход и се отчитат значителни промени в раздела за
личностовите разстройства, които са в посока на дименсионален подход към
личностовата патология и изцяло премахване на описателните видове за „сметка на една
диагностична категория „личностово разстройство“ с три степени на тежест: леко,
умерено и тежко и с нарушения в себевъзприемането, междуличностовите отношения и
в социалното функциониране (Ончев, 2019, стр. 11). Това се налага поради факта, че при
категориалния подход в клиничната практика разграничаването между отделните видове
личностови разстройства е трудно поради честото им припокриване (Tyrer P, 2015). Otto
F. Kernberg (2018) разглежда тежките личностови разстройства като такива, при които в
междуличностните взаимоотношения се наблюдава функциониране посредством
примитивни защитни механизми като: разцепване, проективна идентификация,
отричане, примитивна идеализация, девалвация и омнипотентен контрол (Kernberg,
2018, стр. 23-24). В DSM V, в графата свързана с личностови разстройства се сочи, че
това са разстройства свързани с патология в идентитета, която е основен критерии за
степента на изявеност (Kernberg OF, 2012, стр. 3-30). В последната 11-а ревизия на МКБ,
в графата личностови разстройства, са дефинирани следните диагностични критерии:
нарушено функциониране по отношение на себе си (например - нарушена идентичност,
нарушения в себеоценката и себевъзприемането, самоконтрол) и/или дисфункции в
междуличностните взаимоотношения като способност за развитие и поддържане на
близки и емоционално натоварени взаимно удовлетворяващи взаимоотношения,
способност да се разбира перспективата на отсрещния и способност за управление на
конфликтни ситуации в междуличностната интеракция, които присъстват за
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продължителен период от време (повече от 2 години). Нарушението се проявява в
използваните когнитивни модели, емоционалните преживявания и тяхната експресия,
както и в поведение, което е дезадаптивно, като тези нарушения следва да оказват
значителен дистрес или да значително да увреждат лични, семейни, социални,
образователни, професионални или други важни области на функциониране. За да бъде
диагностицирано едно личностово разстройство като тежко, следва специфичните
прояви на нарушение на личността да са тежки и да засягат повечето, ако не и всички
области на функционирането на личността. Тежкото разстройство на личността често се
свързва с увреждане на себе си или на други хора и е свързано с тежко увреждане във
всички или почти всички области на живота, включително лични, семейни, социални,
образователни, професионални и други - 6D10.2 Severe personality disorder (International
Classification of Diseases 11th Revision, 2019).
Методи в клинико-психологичната оценка на личността
Клинико-психологичната оценка е процес на своеобразно съобразяване на
информация, събрана посредством клинични и извънклинични методи. „Всяка
извънклинична информация улеснява, но не намалява медицинското мислене.“ (Мечков,
1995г, стр. 163). Клиничните методи за извършване на психологична оценка са:
наблюдение; разговор; интервю; психодиагностика посредством прилагането на
клинични психологични тестове. Клиничният психологичен тест представлява
систематизирана процедура за получаване на данни за когнитивното, емоционалното,
поведенческото и/или междуличностното функциониране на индивида, като получените
резултати се оценяват на базата на стандарти. Използваните в трудовата и
организационната психология клинични тестови методики следва да са добре подбрани
и да позволяват крос засичане на оценяваните области и процеси. Крос засичането
предоставя възможност за съпоставка на резултатите и минимизира вероятността от
получаването на фалшиво-положителни или фалшиво-отрицателни резултати, като в
същото време ще предостави на специалиста, занимаващ се с подбор допълнителна
информация за кандидата, и неговата личностова структура. Обичайно използваният в
клиничната психологична работа модел за изследване на личността изисква крос
засичане на данни от проведено наблюдение, разговор, специализирано интервю, оценка
на личността, както със структурирани стандартизирани въпросници, така и с
проективни тестови методики. Множество са факторите, които предопределят избора и
подредбата на методическия инструментариум. В клиничната практика са утвърдени
множество инструменти за оценка на личността, емоционалните преживявания и
поведенчески стратегии. В България, като водеща клинична структурирана тестова
методика се прилага стандартизираният Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2
(MMPI-2). При проективните методики към този етап широко приложение намират
проективната методика: Тест на Роршах (Rorschach Ink Blot Test) и проективният
Тематично-аперцептивен тест (ТАТ). Засичането на резултатите между структуриран
въпросник и проективна методика би дало най-пълноценни данни за личностовите
особености, емоционалните преживявания, стратегиите за справяне, спецификите в
междуличностната интеракция и рисковите за индивида области.
Ролята на клиничните психодиагностични инструменти в процеса на
професионален подбор
В трудовата и организационната психология се използват множество различни
инструменти за оценка на индивидуалните специфики, ниво на квалификация и умения,
емоционална интелигентност, оценка на поведението, нива на лоялност, интегритет и др.
Важна част от тестирането е насочена към разкриване на личностовите характеристики,
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като в практиката се използват различни методи. Един от най-разпространените е
методът за разкриване на „Големите пет“ или тест OCEAN (Fruyt, 2014, стр. 260-281),
името е акроним от “Openness to experience”, “Conscientiousness”, “Extroversion”,
“Agreeableness” и “Neuroticism”. В практиката на трудово-организационните психолози
и специалисти в подбора на кадри има още специализирани значими тестови методики
за оценка на личностови специфики, като Job Fit Quest (Personality Assessment
Questionaire in Professional Context), BIP-6F (6 Factor Business-focused Inventory of
Personality), NEO-PI-R (Personality Assessment at Work) и други. Всички те обаче не дават
възможност за дълбинно клинико-психологично разбиране по отношение на личността,
нейните съзнавани и несъзнавани механизми, водещи емоционални преживявания,
копинг стратегии, модели в междуличностната комуникация и др., важни за клинична
психодиагностика области.
Един от най-популярните клинико-психологични въпросници за оценка на
личността е MMPI-2. Тази методика покрива целия спектър от психични и емоционални
разстройства, като в същото време разполага с осем на брой валидностни скали и два
валидностни индекса, които дискриминират евентуални съзнавани и/или несъзнавани
опити за манипулация при отговор на тестовите твърдения. Стандартните клинични
скали, които методиката обхваща, са: Hs (1)Хипоходрия, D (2) Депресия, Hy (3)
Хистерия, Pd (4) Психопатно отклонение, Mf (5) Мъжественост- женственост, Pa (6)
Параноя, Pt (7) Психастения, Sc (8) Шизофрения, Ma (9) Хипомания, Si (0) Социална
интроверсия, като към тях са добавени съдържателни скали, които са информативни за
преживяваните ANX Тревожност, FRS Страхове, OBS Натрапливост, DEP Депресия,
HEA Загриженост за здравето, BIZ Странни мисли, ANG Гняв, P Антисоциални
практики, CYN Цинизъм, PA Тип А, LSE Ниска самооценка, TRT Негативни индикатори
за лечението. В методиката са включени и допълнителни скали измерващи: A
Тревожност (Уелш), R Репресия (Уелш), Es Сила на Аз-а (Барон), Do Доминантност
(Гаф), Re Социална отговорност (Гаф), Ho Враждебност (Кук-Медли), O-H
Свръхконтролирана враждебност, MAC-R Ревизирана скала Алкохолизъм (Макандрю),
AAS Признаване на зависимост, APS Потенциал за зависимост, Mt Неадаптивност в
колежа, MDS Брачен дистрес, FAM Семейни проблеми, WRK Негативни нагласи към
работата, PK Пост-травматичен стрес (Кийни), GM Мъжка полова роля, GF Женска
полова роля, SOD Социален дискомфорт. PSY – 5 AGGR Агресивност, PSYC
Психотизъм, DISC Слаби задръжки, NEGE Негативна емоционалност, INTR
Интроверсия, както и реструктурирани клинични скали Rcd Деморализация, Rc1
Соматични оплаквания, Rc2 Ниски позитивни емоции, Rc3 Цинизъм, Rc4 Антисоциално
поведение, Rc6 Идеи за преследване, Rc7 Дисфункционални негативни емоции, Rc8
Аберантни преживявания, Rc9 Хипоманийна активация. (Минесотски многофакторен
личностен въпросник - 2, н.д.) Широката обхватност на методиката, както и
изключителната ѝ чувствителност по отношение на клинично значими отклонения я
правят пригодна за използване не само в ситуации на клинично психологично
изследване, а и в изследвания за подбор на персонал.
Сред проективните клинични тестови методики се откроява тестът на Роршах
(Rorschach Inkblot test), който представлява метод за психологическо оценяване, в което
възприятието на субекта за мастилени петна е записвано и след това анализирано
посредством сбор от научно установени алгоритми. Една от най-популярните методики
за оценка на резултати, получени посредством използването на теста на Роршах, е
оценъчната система на Екснер (Rorschach Ink Blot Test - Exner Scoring System). Системата
на Екснер позволява резултатите получени посредством изследване с тестът на Роршах
да се интерпретират по отношение на: контрола и толерантността към стрес,
ситуационен стрес, афекти, преработване на информацията, когнитивна медиация и
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идеация, себеоценката и себевъзприемането, междуличностно възприемане и поведение
в междуличностните взаимоотношения. Тези основни области съдържат изключително
информативни данни за личността и стила ѝ на функциониране, които биха могли да се
анализират, и за целите на професионалния подбор.
Ключови личностови характеристики и тяхното значение в процеса по
назначаване на работа и справяне с изискванията на трудовия процес
В последната 11-а ревизия на МКБ в графата „Тежки личностови разстройства“
попадат:
 Разстройство на личността, свързано с негативна афективност, код в МКБ 11 6D11.0 (Negative affectivity in personality disorder or personality difficulty);
 Личностово разстройство, свързано със спазване на социална и емоционална
дистанцираност, код в МКБ 11 - 6D11.1 Detachment in personality disorder or
personality difficulty;
 Личностово разстройство, свързано с диссоциалност, код в МКБ 11 - 6D11.2
Dissociality in personality disorder or personality difficulty;
 Личностово разстройство, свързано с липсата на задръжки, код в МКБ 11 - 6D11.3
Disinhibition in personality disorder or personality difficulty;
 Личностово разстройство, свързано с ананкастно поведение, код в МКБ 11 6D11.4 Anankastia in personality disorder or personality difficulty;
 Личностово разстройство, характеризиращо се с нестабилност на афектите,
междуличностните отношения, представата за себе си и подчертана
импулсивност, код в МКБ 11 - 6D11.5 Borderline pattern.
В настоящата статия ще спрем вниманието си върху две от специфичните
личностови разстройства, при които въпреки интензитета на изразеност на личностовите
дисфункции, страдащите индивиди биха могли да са успешни в справянето с трудовите
задачи и отговорности, включително и до степен да заемат високи управленски позиции.
Разглежданите в статията тежки личностови разстройства са свързаните с негативна
афективност, код в МКБ 11 - (6D11.0) и такива, които се свързват със спазване на
социална и емоционална дистанцираност, код в МКБ 11 - (6D11.1).
Характерни за тежкото личностовото разстройство, свързано с негативна
афективност, код в МКБ 11 - (6D11.0) критерии, са представени в Таблица №1:
Таблица 1. Критерии за 6D11.0 – МКБ 11
Характерна черта
Негативна афективност

Базова дефиниция

Специфики

Тенденция да се преживява
широк спектър от негативни
емоции с честота и интензивност,
които
са
несъразмерни
и
диспропорционални
на
ситуацията.

Тревожност,
гняв,
притеснение, страх, уязвимост,
враждебност, срам, депресия,
песимизъм,
вина,
ниска
самооценка и недоверие.

На Таблица №1 са представени характерните черти и специфики на проява по
отношение на Разстройство на личността свързано с негативна афективност, код в МКБ
11 - 6D11.0 (Negative affectivity in personality disorder or personality difficulty) (Bo Bach,
2018).
Поради спецификите на личностовата си структура лицата, страдащи от този тип
тежко личностово разстройство, се справят недостатъчно убедително в работната
ситуация. Обичайно такива лица се различават от останалите членове на колектива със
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специфичния начин, по който реагират в ситуации на конфликт и/или на несправяне.
Веднъж разстроени, тези служители преживяват значителна трудност във възвръщането
на своето професионално и лично самочувствие, като обичайно се търси подкрепата на
другите и, в случай че не са в състояние да я намерят, те са склонни към напускане на
ситуацията, в това число и напускане на компанията. Една от вариациите на този тип
тежко личностово разстройство би могла да намери описание в диагностичните критерии
„Нарцистично личностово разстройство“ в DSM 5, което бива кодирано под 301.81.
Лицата, страдащи от този тип личностово разстройство се отличават с постоянна
грандиозност (във фантазиите или поведението), необходимост от възхищение и липса
на емпатия. М. Germain отбелязва, че лица, страдащи от нарцистично личностово
разстройство постигат множество лични и професионални цели в живота си, като обаче
техните постижения рядко са оценявани позитивно от околните поради специфичната
им неспособност да се справят с критиката под каквато и да е форма, като същевременно
не проявяват почти никакво съчувствие или уважение към хората в живота си и изтъква,
че множество автори са намерили позитивна взаимовръзка между нарцисизма и
различни аспекти от лидерските умения, като в част от проучванията се достига до
заключение, че при множество от мениджърите на висши управленски позиции се
наблюдават данни за наличие на изявен нарцисизъм (Germain, 2018г.).
Критериите, характерни за лицата страдащи от тежко личностово разстройство,
свързано със спазване на социална и емоционална дистанцираност, код в МКБ 11 (6D11.1), са представени в Таблица №2:
Таблица 2. Критерии за 6D11.1 – МКБ 11
Характерна черта
Откъснатост

Базова дефиниция
Тенденция да се спазва
междуличностна дистанция
(социална откъснатост) и
емоционална дистанция
(емоционална откъснатост)

Специфики
Социална откъснатост
включително избягване на
социални интеракции, липса на
приятелска среда и избягване на
интимност. Емоционална
откъснатост включително
резервираност, отдалеченост, и
ограничена емоционална изява и
опит

На таблица №2 са представени характерните черти и специфики на проява по
отношение на Разстройство на личността свързано с негативна афективност, код в МКБ
11 - 6D11.0 (Negative affectivity in personality disorder or personality difficulty); (Bo Bach,
2018).
Поради спецификите на личностовата си структура, лицата страдащи от този тип
тежко личностово разстройство, се насочват към професионална реализация в сфери,
където общуването и социалните интеракции са сведени до възможния минимум.
Сферата на информационните технологии би могла да предостави идеалното поле за
професионално развитие на лица с подобна личностова проблематика. Липсата на
клинико-психологична оценка на служителите по отношение на симптоми, свързани с
тежко изразена личностова патология, която се характеризира с откъснатост от социални
интеракции, би могла да доведе до това, че служители с тежко личностово разстройство
от този тип, които се справят отлично с работните цели, задачи и срокове, в даден момент
биват канени и/или дори заставяни да се присъединяват към екипни и организационни
срещи, тиймбилдинг активности, среща с клиенти и/или повишение и вменяване на
задължения за управление на екип. Активностите, свързани с общуване, водят до
815

усилване на преживявания вследствие на тежката личностова проблематика симптоми и
са предпоставка за личностен провал и/или отказ от изпълнение на задачи, израстване и
напускане на компанията. Внимателната клинико-психологична оценка би спомогнала
специалистите в отдел човешки ресурси да оценят навреме личностовите
характеристики на служителите, както и да предприемат мерки за клинико-психологична
профилактика, консултиране и/или психотерапия за служителите, което би спомогнало
за подобряване на микроклимата в организацията, повишаване на нивата на
удовлетвореност сред служителите, както и намаляване на текучеството.
Заключение
В трудовата и организационната психология съществено място се отделя на
факторите и причините за стрес, тъй като се установява, че стресът в значителна степен
е детерминиран от характеристиките на професията или на организацията. Стресът се
извежда като професионален или организационен феномен, който може да влоши
психичното и физическото здраве, и да намали удовлетвореността от труда и неговата
ефективност. (С. Илиева, 2010, стр. 67). Лицата страдащи от тежки личностови
разстройства преживяват огромни нива на стрес и дистрес вследствие от личностовата
си патология, като в същото време личностовите им особености предпоставят
повишаване на нивата на стрес и сред останалите служители. Това би могло да се дължи,
както на спецификите на тяхното поведение и/или нагласи, така и на това, че за
останалите служители техните емоционални преживявания и поведенчески реакции
остават неразбрани. Дори опитните психотерапевти изпитват затруднение в разбирането
на индивидуалните преживявания, вярвания, трудности и потребности на лицата,
страдащи от тежки личностови разстройства. Прилагането на клинични психологични
инструменти в практиката на специалистите от областта на трудовата и организационна
психология би спомогнало за по-детайлното разбиране на индивидуалните личностови
особености на служителите, което би дало възможност за по-доброто управление на
персонала, намаляване на риска от текучество на кадри и по-доброто развитие на
организационната структура.
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СОЦИАЛНАТА И ЕМОЦИОНАЛНА ДЕПРИВАЦИЯ В ЮНОШЕСКА
ВЪЗРАСТ КАТО ПРИЧИНА ЗА АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ В
УЧИЛИЩНА СРЕДА
Доротея Росенова Дунева, Асистент катедра „Психология”,
Философски факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”,
гр. Велико Търново
SOCIAL AND EMOTIONAL DEPRIVATION IN ADOLESCENCE AS A
CAUSE OF ASOCIAL BEHAVIOR IN A SCHOOL ENVIRONMENT
Doroteia Rosenova Duneva, Assistant Professor at the department
„Psychology”, “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo
Резюме: Изграждането на здрава душевност в детството е важна предпоставка, за да протече
пубертетният период хармонично и без кризи. Израстването е свързано с непрекъснато
усложняващи се условия на съществуване и социално обкръжение. Усвояването на социален опит
използва за мост безусловната майчина подкрепа, която осигурява адекватни чувствени и сетивни
стимули. Когато детето расте и се развива в среда, която продължително не задоволява потребността
му от подкрепа, говорим за психична депривация, която предразполага към възникване на
емоционални и характерови разстройства. Социалната и емоционална депривация е обстоятелство
с тежки и продължителни психологични последици, които повлияват на емоционалното
приспособяване и психологическо благополучие в училище. Нарушава се самостоятелността и
отговорността при справяне с учебните задачи. Статията има за цел да обсъди поведенческите
модели с преобладаващ негативизъм, често влизащи в разрез с моралните, нравствени и правни
норми, когато е налице депривация при деца и юноши и влиянието им върху училищната среда.
Ключови думи: депривация, юноши, училище, асоциално поведение
Abstract: Building a healthy mentality in childhood is an important prerequisite for harmonious and
crisis-free puberty. Growing up is associated with constantly increasing conditions of existence and social
environment. The acquisition of social experience uses the unconditional maternal support for the bridge,
which provides adequate sensory and sensory stimulus. When a child grows and develops in an environment
that does not satisfy his or her need for support for a long time, we are talking about mental deprivation,
which predisposes to the occurrence of emotional and character disorders. Social and emotional deprivation
is a circumstance with severe and long-lasting psychological consequences that affect emotional adjustment
and psychological well-being in school. There is a violation of autonomy and responsibility in dealing with
learning tasks. The purpose of this article is to discuss behavioural patterns of prevalent negativism, often
at odds with moral, moral and legal norms, when there is deprivation in children and adolescents and their
impact on the school environment.
Keywords: deprivation, adolescents, school, asocial behaviour

Емоционалната връзка между родител и дете бързо и неусетно напуска границите
на биологичното, и преминава в полето на социалното.
Майчината любов е първият фактор, който осигурява чувство на сигурност и
безопасност, чрез задоволяване на необходимостта от грижи, майчини ласки и любов.
„Привързаността към протективен и любящ родител, който откликва, ръководи и
подкрепя е фундаментална, базисна, човешка потребност, следствие на еволюционните
процеси” (Бургов, 2013, стр. 73).
Жизнеутвърждаващият смисъл на емоционалната връзка майка – дете е описван
още от Херодот. През XIII век Фредерик II, пожелал да разкрие „кой е първоначалният
език, какъв език би проговорил някой, който не е научен на никакъв”. За тази цел в един
дом той отглежда около 40 деца, отнети от родителите им още от раждането. Дойките
получават следното указание: „Да кърмят децата, да ги къпят, да ги мият, но да не им
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говорят по никакъв повод и начин“. Освен това не бил позволен никакъв физически
контакт, дори погалване. „В резултат на този експеримент не само нито едно от децата
не проговорило, но всички те измрели през първата година от живота си“ (Бръчкова,
2005, стр. 187). Най-важната задача на родителите е да разширят интереса и доверието
на детето към останалите хора (Матанова, 2015, стр. 132). Израстването е свързано с
непрекъснато усложняващи се условия на съществуване и социално обкръжение.
Усвояването на социален опит използва за мост безусловната майчина подкрепа, която
осигурява адекватни чувствени и сетивни стимули. „Във всички случаи, когато детето
расте и се развива при условия, в които не могат да бъдат задоволени неговите
биологични, психични и социални потребности, се говори за състояние на депривация“
(Бръчкова, 2005, стр. 189).
Депривацията може да бъде различна по форма и размер: от липса на достатъчно
обич от страна на родителите в семейството до пълна социална изолация (Йончев, 1972,
стр. 44). Отсъствието на майката за продължителен период от време, когато детето е
малко, формира емоционална безчувственост и неспособност за трайна и дълбока
интимна връзка. По-късно юношите имат ниско ниво на социална приспособимост,
неадекватна самооценка и неефективна социализация - качества, характеризиращи
насилници (Златанова, 2017, стр. 12). Значението на психичната депривация в периода
на юношеството е, че тя предразполага към възникване на емоционални и характерови
разстройства. Децата навлизат в пубертета без умение да създават доверие, без
увереност, че могат да разчитат на другите и на тяхното разположение в трудни
ситуации. Светът в лицето на другите се превръща в непрестанен мотив за социално
доказване чрез битка или младежите спират адекватно да разпознават позитивната
комуникация и предпочитат отчуждението. Нежеланото дете израства в юноша,
екзистенциално убеден, че светът и другите не го приемат. Нарушава се изграждането на
адекватна „Аз – концепция” поради лабилна емоционална устойчивост. Наблюдава се
дефицит на социални умения, слабо развити емпатийни способности, липса на умение за
анализ и прогнозиране, както и неадекватна реакция в конфликтни ситуации. Формира
се неустойчива и незряла личност, неадаптивна, безкритична към възприемане на
негативни влияния и разрушителни внушения. Личност с високо и нездравословно
равнище на конформност. Поведенческите модели са с преобладаващ негативизъм, често
влизащи в разрез с моралните и правни норми, налице е социална дезадаптация на
личността. Предразположението даден индивид да отговаря със страх и тревожност,
когато се срещне с каквито и да е потенциално тревожни ситуации, е тясно свързано с
прогнозата, която прави относно достъпността и отзивчивостта на фигурата на
привързаност (Матанова, 2015, стр. 141). Липсата на обич, родителска грижа и внимание
е един от честите и травмиращи фактори за поява на девиантно поведение.
Депривацията е обстоятелство с тежки и продължителни психологични последици.
Чувствената незрелост на децата, израснали в условия на психична депривация се
отразява на годността им за включване в учебния процес. (Йончев, 1972, стр. 54). Трудно
се свързват емоционално с класа, което затруднява развитието на вниманието и
преминаването на мисленето от конкретно към абстрактно. Децата, израснали в
депривация, не различават добро от лошо, смътно разбират социалната правда и
човешката съвест. Често те се превръщат в юноши, които трудно осъществяват
запознанства, поставят се в подчинено положение или заемат авторитарна позиция в
комуникацията с партньора. Демонстрират изявен стремеж към социална изолация.
Нарушават се взаимоотношенията между връстниците, изборът става асоциален, често
агресивен – побоища, скандали, включване в противообществени групи. Ролята на
депривацията се установява и по отношение на склонността към суицидални опити и
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самоубийства сред младежите – безсъмнено едни от най-тежките отклонения в
социалното поведение.
Успешното протичане на процеса на външна социализация във вътрешна убеденост
и готовност за социална индивидуализация на личността изисква внимание, поощрение,
чувство за привързаност от страна на родителите. Когато тази подкрепа отсъства или е в
противоречие с общоприетите ценности и норми, тогава са налице предпоставки за
формиране на личност, която е социално негативна и мотивирана за асоциална и
противоправна реализация.
Всеки периметър от семейната система оказва влияние върху усвояването,
споделянето или отхвърлянето на определени морални ценности.
Семейството е един от най-важните фактори за негативно формиране на личността.
Кавги, грубо отношение, наличие на безнравствена обстановка създават негативен
пример за подражание и формират у подрастващия асоциален мироглед. Създава се
отрицателно отношение към дома и неговите обитатели, което подтиква младежите да
прекарват по-голяма част от свободното време извън него. Липсата на интерес към
ежедневието на детето, грубото отношение, поверяване на възпитанието му на баби и
дядовци създават т.нар. „деца на улицата”, които се включват в различни групи с
насилствено поведение.
Междуличностните фактори оказват влияние през цялото детство и юношество.
Важността на близките отношения е основен конструкт в теорията на Джон Боулби за
привързаността. Това е: „предразположеността на човешките същества да създават
силни емоционални връзки с отделни други“ (Bowlby, 1997, стр. 201). В резултат на
повтарящ се в ранните взаимоотношения опит на привързаност, отзивчивост,
надеждност и адекватно обгрижване от страна на родителите, детето формира система
от очаквания за сигурност и доверие. Мери Ейнсуърт идентифицира трикатегориален
модел на ранна привързаност: сигурен стил на привързаност, който позволява на детето
да разширява своя свят, чувствайки се закриляно от възрастния; тревожно- амбивалентна
привързаност, която е несигурен стил, формиран в резултат на непоследователно
родителско поведение, предизвикващо тревожност и страх от раздяла; отбягваща
привързаност, която е несигурен стил на поведение, който възниква при последователно
отношение на пренебрегване и се характеризира с регулация на негативните емоции,
чрез потискане на болезнените спомени, избягване на емоционална близост и отхвърляне
на междуличностни потребности. Позитивното развитие в юношеството се основава на
сигурната привързаност, която се изгражда през детството и по-късно се генерализира
до други фигури и взаимоотношения. Юношите със сигурна привързаност демонстрират
по-висока самооценка и доверие в себе си, по-конструктивно решаване на проблеми
(Matheson et al., 2005). Юношите с несигурен стил на привързаност са по-склонни към
депресия, психологичен дистрес, ниска самооценка, влошаване на училищните
постижения, асоциални прояви и употреба на психоактивни вещества (Herring & Kaslow,
2002; Matheson et al., 2005).
Ако семейството не признава като ценност социалната норма, която ограничава
позволеното от непозволеното, юношата няма как да възприеме социалната среда като
морална. Срамът и страхът от унижението и присмеха в семейството засилват чувството
за изоставеност и мотивират юношите към асоциални прояви, за да се избегнат
родителски наказания.
Ниската социална компетентност на родителски умения в този период е
предпоставка за ориентиране към асоциално поведение. Юношите задържат в себе си
вътрешна конфликтност, родена от липсата на толерантност и етичност към техните
проблеми от страна на родителите. Когато юношата пребивава в догматична,
консервативна семейна система, неговите индивидуални потребности остават потиснати
820

в клетка от забрани и ограничения – което резултира във формирането на една социално
неадекватна личност. Родителски стил, който се характеризира с ниски нива на контрол
и ниски нива на грижа бележи неглижиране на емоционалните и социални нужди на
детето. Липсата на родителски контрол и отговорност често граничи с пълна
незаинтересованост. Пренебрегва се потребността на детето от авторитет поради
погрешното схващане, че този стил на възпитание дава простор на творчеството и
естествената природа на детето. Липсата на родителски поведенчески модел прави
децата и юношите социално некомпетентни, раздразнителни и импулсивни. Очакването,
че не е нужно да прави усилие, за да задоволи желанията си лишава юношата от емпатия,
което влошава общуването и емоционалната му зрялост. Тази нетърпеливост често
преминава в асоциални постъпки, тъй като тези младежи нямат адекватна социална
опитност и адаптивност. Прекалената свобода или непостоянство по отношение на
изискванията към децата води до девиации. Ограничените способности на семейството
да осъществява и поддържа родителски контрол включва риск от социалноикономическа и професионална депривация, особено при семейства с нисък социален
статус. Той директно влияе върху семейната атмосфера и поради по-ниската степен на
привлекателност на средата. Това индиректно оказва влияние върху взаимоотношенията
между родителите и децата поради отражението им върху техниките за възпитание,
които познават и използват (Златанова, 2017, стр. 16).
Фактор за задълбочаване на социалната депривация при юношите са социалните
условия, които я стабилизират и се създават от приятелската среда. Чрез принуда и
внушение се въздейства в посока спорадична асоциална простъпка. Следва ефективно
одобрение и подкрепление от съучастниците в групата. Променят се отношенията със
социалната среда. Постепенно в поведението се налагат безкритичност и емоционална
стихийност. Десоциализацията на личността се демонстрира в асоциална реализация на
конкретния индивид. В поведението се регистрират отклонения като противообществени
деяния, аморален начин на живот, автоагресивни реакции, суицидални опити, агресивно
отношение към хората. Социалният резонанс от асоциалното поведение постепенно се
насочва от нормите за социално поведение към конкретната социална общност, която се
противопоставя на нарушаването им. Нарушава се социалната вградимост в групата на
класа, в семейството и неформалните групи с просоциална насоченост.
Юношите със слаби социални връзки, които не са включени в конвенционална
дейност и са непопулярни в училище, са с висок риск да станат насилници, така както
юношите с асоциални, девиантни приятели. Младежите, които са отхвърлени, могат да
намерят изява само в антисоциална или отклоняваща се среда (Златанова, 2009, стр. 53).
Занемарената микро и макросоциална среда или асоциалната приятелска група са
водеща предпоставка за възникване на социална и емоционална депривация при
юношите. Това води до липса на саморегулация и самоутвърждаване и става причина за
тежките социални аномалии сред децата и юношите каквито са тормозът и виктимизация
от връстници.
Дори при отсъствие на негативно третиране в класа, неформалната или референтна
група, липсата на социална подкрепа (пренебрегването) от връстници крие риск от
отрицателни последици. В групата на връстниците много често се наблюдава косвена
виктимизация. Тя е насочена към управление на социалната среда на друг човек, тъй като
включва манипулации и деструктивни действия, които нанасят сериозни щети върху
социалния статус на жертвата и взаимоотношенията й с други хора. Цели се унижаване
на личното достойнство и промяна на социалния статус, разрушаване на близки
отношения с помощта на и чрез социална изолация и отхвърляне, разпространение на
сплетни, манипулация с приятелски отношения. Емоционалната неустойчивост на
юношите намалява възможностите им да понасят тежки психични преживявания. Във
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връзка с учебния процес най-чести са конфликтите между родители и ученици, учители
и ученици, между самите ученици.
Социалната и емоционална депривация е процес с изключително тежки
емоционални, поведенчески и социални последици. Необходима е мултидисциплинарна,
терапевтична програма, която да способства социална и емоционална сигурност на
децата и юношите. Целта е да се укрепи самооценката им, социалните компетентности,
чувството им за принадлежност, отношенията с връстниците, училището и
институциите, усещането за лична способност и цел в живота.
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ЗНАЧЕНИЕ НА ВЪНШНИЯ ВИД В ПРОФЕСИОНАЛНАТА
КАРИЕРА: ВЯРВАНИЯ И ПРЕЖИВЯВАНИЯ НА МЛАДЕЖИ ВЪВ
ВЪЗНИКВАЩА ЗРЕЛОСТ
гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова,
Институт за изследване на населението и човека – БАН
IMPORTANCE OF APPEARANCE IN THE PROFESSIONAL CAREER:
BELIEFS AND EXPERIENCES OF EMERGING ADULTS
Assist. Prof. Anna Alexandrova-Karamanova, PhD,
Institute for Population and Human Studies – BAS
Резюме: Външният вид има съществено значение в процеса на възприемане на другите и на
отношението спрямо тях. Стереотипът за физическата привлекателност „красивото е добро“ се
отнася до приписването на по-позитивни личностни качества и черти на физически
привлекателните хора. В работна среда по-привлекателните хора се оценяват като по-интелигентни,
по-компетентни, по-добри професионалисти, с по-добри лидерски качества, по-малко мързеливи.
Привлекателният външен вид е свързан с по-високи доходи и е предимство при наемането на работа
и заемането на по-добри работни позиции.
Целта на настоящото изследване е да проучи вярванията и личните преживявания на
младежи във възникваща зрелост относно значението на външния вид в професионалната кариера.
Проведени са 30 дълбинни полу-структурирани интервюта с 15 мъже и 15 жени на възраст 19-29 г.,
повечето от тях обучаващи се в различни степени на висшето образование и едновременно с това
работещи, и едно допълнително интервю с млада жена телевизионен журналист (изследване на
случай). Интервютата са транскрибирани дословно и са анализирани по метода на тематичен анализ
и феноменологичен интерпретативен анализ.
Резултатите показват, че във вярванията и личния опит на участниците привлекателният
външен вид е предимство, а непривлекателният външен вид – пречка за развитието на
професионалната кариера (по отношение на професионалния успех като цяло, при наемането на
работа и при заемането на по-добра работна позиция). За да се реализират позитивни ефекти върху
професионалната кариера, външният вид трябва също да съответства на формалните и/или
неформалните изисквания на работната среда и работната позиция. В определени случаи (публични
личности, работа с клиенти) поддържането на привлекателен външен вид e важно условие за успеха
на професионалната дейност. От значение са също личностни фактори като субективна значимост
на външния вид и стил на себепредставяне.
Ключови думи: външен вид, стереотипи за физическата привлекателност, професионална
кариера, възникващи възрастни, вярвания и преживян опит
Abstract: Appearance is essential in the process of perceiving and treating others. The physical
attractiveness stereotype of "what is beautiful is good" refers to the attribution of more positive personality
characteristics and traits to physically attractive people. Within the work environment, more attractive
people are judged to be smarter, more competent, better professionals, with better leadership skills, and
less lazy. Attractive physical appearance is associated with higher income and is an advantage in
employment and occupation of better jobs.
The objective of the study is to examine emerging adults’ beliefs and personal experiences about the
importance of appearance in the professional career. Thirty in-depth semi-structured interviews were
conducted with 15 men and 15 women aged 19-29, most of them studying at different degrees of higher
education and at the same time working, and one additional interview with a young female TV journalist (a
case study). The interviews were transcribed verbatim and analysed through thematic analysis and
interpretative phenomenological analysis.
The results show that in the beliefs and personal experience of the participants, attractive appearance
is an advantage and an unattractive appearance is a barrier to professional career development (in terms
of professional success in general, in employment and in occupation of better jobs). To achieve positive
effects on the professional career, appearance should also comply with formal and/or informal requirements
of the work environment and the job position. In certain cases (being a public figure, working with clients)
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maintaining an attractive appearance is an important condition for the success of the professional activity.
Personality factors such as subjective importance of appearance and self-presentation style are also
important.
Keywords: appearance, physical attractiveness stereotypes, professional career, emerging adults,
beliefs and lived experience

Социално възприемане и стереотипи за външния вид
Физическата ни външност представя нашата идентичност и ни прави
разпознаваеми за другите. Това е първата информация, която е налична за възприемащия
и е постоянно видима при социалните интеракции лице в лице. Основен момент при
социалното възприемане на външния вид е, че хората правят изводи за личността на
човека на база на външния му вид (Rumsey & Harcourt, 2005). Първото впечатление за
човека се формира основно на база на възприемането на лицето. Впечатленията, които
създават лицата, са бързи и автоматични: те могат да се създадат за 10 милисекунди и не
се различават значимо по точност в сравнение с впечатленията, създадени без времево
ограничение (Willis & Todorov, 2006). Резултатът е потвърден за впечатления относно
качества като привлекателност, любезност, доверие, компетентност и агресивност. В
много случаи тези впечатления са доста точни, съпоставени с обективно изследване на
личността с помощта на стандартизирани личностни въпросници и оценка от приятели.
При неподвижна поза и липса на лицева експресия оценките на наблюдателите са точни
по отношение на няколко личностни черти, а при спонтанна поза и изражение на лицето
– за почти всички черти (Naumann et al., 2009).
В рамките на социално-психологическите изследвания на външния вид основното
понятие, обозначаващо красотата, е „физическа привлекателност“. Изследвания,
базирани на ранжиране на снимки на човешки лица според тяхната физическа
привлекателност, потвърждават, че като цяло има съгласие между наблюдателите кой е
и кой не е привлекателен, с висока степен на междукултурно съвпадение в тези оценки
(Langlois et al., 2000). Според проучвания на привлекателността на лицето в рамките на
еволюционната перспектива основна роля имат симетрията (признак на нормално и
здравословно развитие на индивида), типичност на лицето (доколко то прилича на
повечето лица в популацията, без екстремни черти; признак на генетично разнообразие
и здраве) и половия диморфизъм или вторичните полови характеристики (признак за
добро здраве и имунитет), като при жените за по-привлекателни се считат поженствените лица. За по-привлекателни се считат и лицата с младежки черти. Други
важни характеристики са тен на лицето (свързва се със здраве), експресивност на лицето
(по-привлекателни са усмихнатите лица) и сходство със собственото лице (Gangestad &
Scheyd, 2005; Little, Jones & DeBruine, 2011). Физически привлекателните
характеристики на тялото при жените са: слабо тяло/ниско телесно тегло в западните
общества, по-ниско от средното съотношение талия-ханш (отразяващо разпределението
на мазнините в долната част на тялото и белег за репродуктивната стойност на жената),
женските гърди (резултатите са противоречиви за предпочитанието към по-големи,
средно големи или по-малки гърди) и дългите крака. При мъжете от най-голямо значение
са теглото и мускулатурата, като наднорменото тегло е непривлекателно, а добре
развитата мускулатура – привлекателна. Предпочитани са също мъже с фигура с формата
на V: с по-широки рамене спрямо долната част на тялото (съотношение талия-рамене) и
с по-широк гръден кош спрямо талията (съотношение талия-гръден кош). При мъжа понепривлекателен е и ниският ръст (Gangestad & Scheyd, 2005; Weeden & Sabini, 2005).
Свързани с възприятието за физическа привлекателност са също здравите, правилно
подредени и изкуствено избелени зъби (Waylen, 2012), привлекателното, модерно, чисто
и спретнато облекло (Lennon, 2012), използването на декоративна козметика/грим
(Russell, 2012), притежаването на тъмна коса, права коса, дълга коса при жените и къса
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коса при мъжете (LaFlesh, 2012). Съществува по-скоро негативен стереотип по
отношение на плешивостта при мъжете (LaFlesh, 2012) и притежаването на татуировки
или пиърсинг (Swami & Harris, 2012).
Още през 1970-те години е установено наличието на силен стереотип по отношение
на личностните характеристики, които се приписват на физически привлекателните хора,
т.нар. стереотип „красивото е добро“ (Dion et al., 1972). Този стереотип предполага, че
хората приписват по-позитивни личностни черти и личностни качества на индивиди,
които оценяват като привлекателни. Мета-анализи потвърждават съществуването на
стереотипа „красивото е добро“, като установяват, че по-привлекателните хора се
възприемат като по-общителни, с по-висока междуличностна и професионална
компетентност, по-добре адаптирани, с по-добро психично здраве, по-сексуално топли и
доминантни (Eagly et al., 1991; Langlois et al., 2000). Физически привлекателните хора не
просто се възприемат и оценяват по-благоприятно, но се радват и на по-позитивно
поведение към тях от страна на другите. По-позитивните интеракции с попривлекателните индивиди включват поведения като усмихване, просоциално
поведение, споделяне, игра, стоене близо един до друг; по-непривлекателните възрастни
биват наказвани, третирани по враждебен начин, избягвани или лъгани, а децата –
наказвани, избягвани, виктимизирани или получаващи негативна обратна връзка
(Rennels, 2012). Различното отношение към хора с различно ниво на физическа
привлекателност може да бъде определено като основана на външния вид
дискриминация или предразсъдък.
Според изследванията физическата привлекателност действително корелира
позитивно с по-добри социални умения и с екстраверсия, с по-висока самооценка и подобро психично благополучие. Физически привлекателните индивиди по-рядко се
чувстват самотни и социално тревожни и по-често са емоционално стабилни. Те са с подобро физическо здраве: имат по-ниско кръвно налягане, по-рядко посещават лекар и порядко злоупотребяват с вещества. Съществуват две хипотези, обясняващи
наблюдаваните различия между привлекателните и непривлекателните хора. Според
първата, бидейки обект на позитивни оценки и поведение още от ранно детство,
привлекателните хора развиват позитивни поведения и личностни черти, които
интернализират с времето и те се превръщат в част от Аз-концепцията им (т.нар.
самоизпълняващо се пророчество или поведенческо потвърждение). Според
алтернативната хипотеза стереотипът за физическата привлекателност е възникнал,
защото е доста точен – възможно е позитивните поведения и личностни черти да са
вродени за привлекателните индивиди и да са израз на добри гени, а впоследствие да се
получава подкрепление от позитивните оценки и отношение (Rennels, 2012).
Физическата привлекателност може да повлияе позитивно или негативно и върху
професионалната кариера. В работна среда по-привлекателните хора са оценявани като
по-квалифицирани за работата, с по-добри лидерски качества и по-малко мързеливи
(Furnham & Swami, 2012). Жените, носещи официални костюми, са възприемани като поуспешни в работата, по-добри професионалисти, по-компетентни и по-независими от
жените в ежедневно облекло или рокли. Хора с мъжествен тип облекло, официално
облекло или подходящо за интервю облекло по-често са считани за притежаващи
управленски качества (Lennon, 2012). Мениджъри със средно тегло се оценяват като
имащи качества на добри лидери и супервайзори, а мениджъри с наднормено тегло – като
приписващи си заслугите за работата на другите. Служителите с наднормено тегло се
оценяват като нямащи самодисциплина, с по-лоша лична хигиена, по-мързеливи и с полош професионален външен вид в сравнение със служителите с умерено тегло (Furnham
& Swami, 2012).
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Външният вид е свързан с най-високи доходи при привлекателните хора, средно
високи доходи при средно привлекателните и по-ниски при изглеждащите по-зле от
средното хора. Ефектът е почти изцяло независим от типа професия, което предполага,
че той се дължи на дискриминация от страна на работодателя (Hamermesh, & Biddle,
1994; French, 2002; Pfeifer, 2012). Връзката между привлекателния външен вид и повисокото заплащане се потвърждава в изследвания от различни култури, включително
Бразилия, Китай, Германия, Холандия, Австралия, Великобритания, САЩ, Канада,
обикновено и при двата пола (Liu, & Sierminska, 2014).
Външният вид има отношение и към наемането на работа. Специалисти по човешки
ресурси избират по-привлекателни кандидати за стажанти (Chiu, & Babcock, 2002); попривлекателните кандидати за мениджърска позиция на ниско ниво и от двата пола са
оценени като по-подходящи за наемане за позицията, с по-висок потенциал за повишение
и по-висока стартова заплата (Furnham, & Swami, 2012). Мъже с тъмен цвят на косата са
считани за по-подходящи за позицията на изпълнителен директор; жени брюнетки,
кандидатстващи за позицията на счетоводител, са оценявани като по-способни и им е
предлагана по-висока заплата в сравнение с кандидатките с руса или червена коса
(LaFlesh, 2012). По-привлекателните кандидати не само са предпочитани при
назначаването но работа, но и веднъж наети, получават повече подкрепа в работата си.
Привлекателните служители получават повече повишения, увеличавания на заплатата
или бонуси (Rennels, 2012). Кандидатите с наднормено тегло се считат за неподходящи
при определени позиции, като например свързани с работа с клиенти лице в лице,
учители по физическо възпитание или кабинен екипаж на самолети (Furnham & Swami,
2012). Кандидати за работа с видима татуировка или с пиърсинг на лицето е по-малко
вероятно да бъдат наети (Swami & Harris, 2012).
Национално представително изследване в Чехия с 2220 лица установява, че попривлекателните хора имат по-висок шанс за по-добри работни позиции и за по-високи
доходи, дори когато се контролира за когнитивни способности, образование,
образование на родителското семейство, професия и личностни особености (Anyzova &
Mateju, 2018).
Цел, изследвани лица, методи
Целта на настоящото изследване е да проучи вярванията и личните преживявания
на младежи във възникваща зрелост относно значението на външния вид в
професионалната кариера.
Участници в изследването са 15 мъже и 15 жени във възрастта на възникваща
зрелост (19-29 г.), от тях 28 са обучаващи се към момента в различни степени на висшето
образование и двама - с придобити степени на висше образование. Работят общо 25 от
участниците, като 19 имат постоянна работа, а 6 работят през лятото или от време на
време. За повечето от тях настоящата им работа е по-скоро източник на финансови
средства, не е свързана със специалността, в която се обучават и със сферата, в която
биха желали да се развиват професионално. В рамките на изследване на случай е добавен
още един участник – млада жена телевизионен журналист (32 г.).
Настоящият анализ е част от по-голямо качествено изследване, включващо
провеждането на дълбинно полу-структурирано интервю с всеки от участниците.
Основна цел на интервюто е проучване на външния вид при младите хора като сложен и
многоизмерен феномен, поставен в контекста на цялостния био-психо-социален свят на
личността. Изследваните лица са уведомени за целите, задачите, методите на
изследването и начина на използване на данните. С тяхно разрешение на интервютата са
направени аудио-записи, които са транскрибирани дословно и са анализирани по метода
на тематичен анализ – общ, генеричен метод за идентифициране, анализиране и
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докладване на модели (теми) в данните (Braun & Clarke, 2006) и интерпретативен
феноменологичен анализ – метод, насочен към детайлно проучване на жизнения свят на
участниците, фокусиращ се върху личните им преживявания (Smith & Osborn, 2003;
Smith, Flowers & Larkin, 2009). Анализирани са както мненията и нагласите, така и лично
преживеният опит на участниците (включително в ролята им на наблюдатели), свързани
с проявленията на външния вид в различни контексти.
Резултати
По отношение на мненията и преживяванията на младите хора относно значението
на външния вид в професионалната кариера са идентифицирани три теми:
- външният вид като предимство (пречка) в професионалната кариера;
- външният вид като част от професионалната дейност (необходимо условие);
- съответствие между външния вид и работната среда.
Тема 1: външният вид като предимство (пречка) в професионалната кариера
обхваща вярванията на младите хора, че привлекателният външен вид е предимство, а
непривлекателният – пречка за развитието на професионалната кариера. Личните
преживявания на участниците също са в подкрепа на това твърдение.
Част от изказванията на участниците отразяват вярванията им за значението на
външния вид по отношение на професионалния успех като цяло: „Според мен красивите
хора са по-успешни ... в кариерата“, Михаил, 22 г.; „(Външният вид) би му помогнал, да
речем, в кариерно развитие“, Мира, 27 г. Според двама от младите мъже от значение е и
полът на работещите, като от ефекта на привлекателния външен вид биха се ползвали
само красивите жени, но не и красивите мъже, при които външността не оказва влияние
върху възможностите за професионален успех и професионално развитие: „(Ще има
ползи), ако е от женски пол. От мъжки… Относително е всичко. Със сигурност ще се
отворят много врати за хубава жена. И професионално, и във всякакъв план. За мъжете
не е така, в смисъл в професионален план няма никакво значение“, Наско, 25 г.
Друга част от изказванията се отнасят специално до ролята на предимствата на
външния вид при наемането на работа, като се обръща внимание на доброто впечатление,
което търсещият работа трябва да направи на работодателя с добрия си външен вид:
„Разбира се и външният вид е важен. Винаги казват, че ако отидеш на интервю за
работа и т.н., е важно да изглеждаш добре … да си спретнат и т.н.“, Катя, 25 г.; „Но
факт, факт, че много от работодателите те оглеждат от главата до петите“,
Юлия, 28 г. Посочва се и противоположната ситуация, в която непривлекателният
външен вид (наднормено тегло, недобра обща визия) се оказва пречка пред наемането на
работа на младия човек: „А непривлекателният външен вид… може да ти изиграе
неприятни неща. Може да не те вземат на работа поради такива причини. Изразът
„Не сте достатъчно представителен“ често се чува по различни интервюта за
работа“, Росен, 25 г.; „И много често всъщност се оказва, че ... човек, който е по-пълен,
може да е много компетентен, може и да не го вземат на работа заради външния му
вид“, Павел, 28 г.
Освен в началните етапи на професионалната кариера се подчертава ролята на
привлекателния външен вид и за заемането на по-добра и по-високо платена работна
позиция: „Примерно, в работата може да има ползи. Защото, ако искаш да вземеш
някаква по-хубава длъжност, ти трябва да изглеждаш и добре“, Антония, 19 г.; „В
днешно време (привлекателният външен вид) води до много неща … да си намериш добра
работа, ... да получаваш повече пари…“, Росен, 25 г.
Значимо за младите хора е противопоставянето между красивата външност и
професионалната компетентност и професионалните качества. Много от участниците с
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негодувание отбелязват, че „в днешно време“ често се отдава приоритет на външния вид
и се наемат привлекателни хора, на които им липсва достатъчна професионална
компетентност и подготвеност за съответната позиция: „Ами за съжаление в днешно
време, поне според мен, външният вид е по-важен в доста от случаите от това колко
разбираш това, което правиш. Което аз не го одобрявам като отношение, тъй като
има много кадърни хора, които, примерно, дали са дебели, не толкова красиви, няма
никакво значение, просто са изключително интелигентни и умни“, Катя, 25 г.;
„Лошото е, че ... може ... да не е особено компетентен, но пък заради външен вид да
бъде избран като кандидат за някакъв пост, длъжност, която, да кажеме, е отговорна.
А той всъщност няма да може да се справи например. При равни други условия
залагам“, Павел, 28 г. Самите млади хора се възползват от предимствата на
привлекателния външен вид и представят визията си в най-добра светлина, за да бъдат
наети на работа, но, както отбелязва Юлия, в процеса на изпълнението на работните
задачи ще се разкрие дали в действителност те имат необходимите професионални
качества: „Явно хората си мислят, че ако се облекат и се „натокат“, дето се вика, ще
си отворят всичките врати напред. Ами да де, ама то на следващия ден, когато вече
трябва да седнеш и реалните си действия, се вижда голата истина. Която не е винаги,
ама има един процент, който красотата е тука, интелектът е тука, и по средата
остава едно празно място, което се забелязва“, Юлия, 28 г.
Тема 2: външният вид като част от професионалната дейност (необходимо
условие) отразява вярванията и личния опит на младите хора, че в определени случаи
(например при публичните личности или при работа с клиенти) поддържането на
привлекателен външен вид e важно условие за успеха на професионалната дейност.
Както обобщава Явор, „(Дали ще е важен външният вид) зависи от работата“, Явор,
25 г. Така за професионалисти като певци/певици, музиканти, актьори/актриси,
телевизионни водещи, манекенки и фотомодели и др. поддържането на
привлекателна/интересна външност се явява част от професионалната дейност,
необходимо условие за нейния успех и за привличане и задържане интереса на
публиката: „Актьорите ... се грижат, ТРЯБВА да се грижат повече за външния си вид“,
Теодора, 20 г.; „За моделките е важно да са красиви, например“, Явор, 25 г.; „Външният
вид е много важен, защото колкото по-добре изглеждаш, толкова повече хората те
харесват. ... Хубавото по принцип привлича според мен. ... При нас за съжаление така
хубавото привлича, ние го знаем, и от това ти зависи рейтингът. Рейтингът – това
всъщност на нас ни е бизнесът. Ако ти нямаш рейтинг, ти падаш от ефира“, Деси
(телевизионен журналист).
Деси споделя наблюденията и опита си за изключително голямото значение на
външния вид в дейността на професионалистите, работещи в телевизия: „Пък плюс това,
аз работя в телевизия. За нас външният вид е важен. Нали, да си във форма, да си фит,
да си слаб, да си, както казват, с изчистена кожа, да си с перфектната коса, нали,
винаги да има тоя блясък… Всичко трябва да е изпипано, защото ти работиш в
телевизия. Това е телевизията всъщност. It’s all about image. Когато особено си на
екран и си лице, даже не е толкова важно какво имаш в главата си, защото имаш
редактори, които ти пишат сценария. Ти имаш хора, които, сценаристи и така
нататък, които ти казват какво да говориш. Но външният вид, опаковката, е много
важен“, Деси.
Както посочва Деси, в този тип професии и конкретно в телевизията няма значими
полови различия в отдаването на значимост на външния вид и в полагането на грижи за
поддържането на привлекателна визия: „Ами мисля, че един мъж, който е на екран, също
се интересува толкова, колкото една жена, да не се е сбръчкал. Косата му добре, чисто
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визуално изглежда добре. Няма как, трябва да изглежда добре. ... Косата направена,
свежарка... Няма шкембе... Няма загуба на коса... “, Деси.
Според младите хора понякога и в работата с хора привлекателният външен вид
може да е необходимо условие за успеха на професионалната дейност, когато трябва да
се създаде добро впечатление у клиентите: „Може би на работа ще има някакви
позитиви от това да е красив, привлекателен ... За някаква позиция, в която ще имаш
комуникация с други хора на, така, по-високо ниво“, Явор, 25 г.; „Но пък имам познати
примерно, които са стажанти в банка и така нататък, или в някаква кантора, които
отделят много повече време за това нещо (външния си вид). И това донякъде е
оправдано, понеже те са лицето, което срещат примерно хората на влизане“, Яна, 25
г.
Подобен пример е също млад мъж, който работи като „треньор към един фитнес“
и към момента въплъщава идеала за мъжкото едро и мускулесто тяло, постигнат с
помощта на анаболни стероиди: „Той беше кожа и кости, ако бъдеме точни, сега е…
двукрилен гардероб, в буквален смисъл“, Виктор, 26 г. При този млад мъж
професионалната му дейност като фитнес инструктор включва и демонстрация на
собствената му физика на културист като една „ходеща реклама“ на професионалните
му знания и умения, чрез които ще може да помогне на клиентите си да „направят“
подобно тяло: „И, примерно, това продава. Търсят го, ето – той е инструктор, той ще
ми покаже как да го правя, и аз ще изглеждам по този начин, по който той“, Виктор,
26 г.
Тема 3: съответствие между външния вид и работната среда се отнася до
вярванията и личния опит на младите хора, че за да се реализират позитивни ефекти
върху професионалната кариера, външният вид трябва също така да съответства на
формалните и/или неформалните изисквания на работната среда и работната позиция –
както обобщава Роза, „Трябва да си съобразиш външния вид с мястото, на което
работиш“, Роза, 24 г.
Като примери за формалните изисквания на организацията се посочват
изискванията за (строго) делови стил на обличане (напр. в банка), по-скоро за спортноелегантен стил или отсъствието на конкретни изисквания, когато служителите са
свободни да определят стила си според собствените си предпочитания и по начина, по
който се чувстват най-удобно. Младите хора изразяват готовност да съобразяват стила
си на обличане с изискванията на организацията, дори когато официалното делово
облекло е било неприсъщо за тях до този момент: „Ако няма някакви изисквания, човек
си идва така, както на него си му е най-удобно. И на мен ми е удобно да идвам с равните
обувки, например дали ще е пола или панталон и тениска или някаква блуза пообикновена – аз така се чувствам добре. Ако работата ми изисква да идвам със сако и
панталон, костюм, нали, със токчета, ще идвам и така“, Елена, 27 г.; „Много е
свързано какво работиш към конкретния момент и с това какво обличаш. Когато карах
стажа в банката, се налагаше да си купувам ризи и поли, които са примерно с
определена дължина и т.н. За първи път влезнах в някакъв магазин за делово облекло,
кога преди това ми се е налагало, нали. ... Ако аз смятам да работя в банка, със
сигурност ще трябва пак да си сменя гардероба“, Яна, 25 г.
Разкриването на необходимостта от съответствие между външния вид и работната
среда и готовността да съобразява визията си спрямо организацията, в която работи, в
личния опит на Роза се постигат по доста драматичен начин: „Лично аз съм се сблъсквала
в настоящата ми работа, когато бях, да кажем, на 19-20 г., и абсолютно реших, че ще
бойкотирам дрескода, защото тогава не осъзнавах колко голяма роля имат едни дрехи.
Изобщо, нищо общо свързано с деловия стил на обличане, макар че организацията до
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някаква степен го предполага, аз тъпо и упорито отказвах да приема как е възможно
една риза да те направи, да допринесе за това ти да си интелигентен и да те направи
добър специалист. И с времето, като усетих отношението на хората, викам: „Боже,
дали се дължи на това нещо“. И реших да си направя собствен експеримент, в който
реших да заложа на по-делови стил на обличане... И хората наистина, усетих промяна
в отношението им. Просто озадачена бях. Не разбирам как е възможно един текстил
да носи такъв смисъл. Явно че са прави, явно че е така и вече честно казано не си
позволявам да отида на работа с тениска. Не, не го правя. Видях, че изключително е в
мой минус за тая моя бунтарска черта“, Роза, 24 г.
В други случаи акцентът е върху изискванията към външния вид на служителите,
които произтичат от естеството на работата и от конкретната работна позиция. Например
Яна е преподавала в гимназиален курс и подчертава, че за нея училището и позицията на
преподавател са несъвместими с предизвикателното облекло, твърде силния грим,
екстравагантната прическа и с посланието, което учителят изпраща с външността си:
„Като бях в училище, две години, нали, не мога да си позволя да ходя с къси поли, някакви
неща, гримове, прически, просто не си отива на мястото. Което аз искам да им покажа
и че това нещо не е най-важното за тях. Тоест какъв пример аз ще им дам, нали, ако
само за това говоря“, Яна, 25 г. Ръководната позиция пък поставя определени
изисквания към външния вид на мениджъра, като да бъде спретнат и да е облечен
официално: „За шеф, примерно, са важни за мен неща като да е спретнат, да е
официално… ако е в офис, да не бъде по анцуг и така нататък“, Петя, 26 г. Независимо
от естеството на самата организация към работещите на различни длъжности би могло
да има различни изисквания към външния вид: „Миналата година колега имаше проблем
с това, че е дошъл с къси панталонки до коляното. И за него се наблегна, че не бивало
така. Наистина не е представително за фирмата, но неговата длъжност е такава, в
която би могъл да си го позволи според мен“, Роза, 24 г.
Отвъд установените общи тенденции от значение за вярванията и преживяванията
на младите хора за ролята на външния вид в професионалната кариера са също
личностни фактори като субективна значимост на външния вид и стил на
себепредставяне. Така например лицата, за които външният вид като цяло е важен
(„Ами аз винаги съм била от тези момичета по-… кокетните, да кажеме … които
тичат по фризьорски салони … интересувах се от гримове … каква е модата, какви са
тенденциите, нали… аз бях от тези момичета, които тези неща си ме интересуваха“,
Деси) са склонни да се насочат към професия и работна среда, в която външният вид е
важен („Това е бизнес, в който и жените, и мъжете, които работят в него, доста
често … мислят как да изглеждат добре“, Деси). Същото се отнася и до стила на
себепредставяне, като личното предпочитание към носене на определено облекло или
носене на грим изразява възгледите и ценностите на младия човек в ситуациите, когато
организацията не поставя формални изисквания към външността.
Заключение
Получените резултати показват, че вярванията на младите хора съответстват в
голяма степен на съществуващото научно знание за стереотипите относно външния вид,
за ползите от привлекателния външен вид и негативите от непривлекателния външен вид
в развитието на професионалната кариера. Като значими във връзка с професионалната
кариера се открояват също вярванията относно съществуването на професионални
дейности и работни позиции, при които поддържането на специфичен и привлекателен
външен вид е изискване или важно условие за успеха на дейността или справянето на
работното място. Тези вярвания постоянно се преоткриват и препотвърждават в личния
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професионален и работен опит на участниците, включително във връзка с техни
личностни особености.
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PERFECTIONISM AND WORKAHOLISM – TWO SIDES
OF THE SAME COIN
Assoc. Prof. Albena Krumova, PhD, SU “St. Kliment Ohridski”
Assist Prof. Plama Hristova PhD, SU “St. Kliment Ohridski”
Резюме: Този доклад предлага съвременен теоретичен анализ на връзката между
перфекционизма и работохолизма. Перфекционизмът е понятие, което описва стремежа на
индивидите да бъдат перфектни и превъзходни в своето изпълнение. Феноменът е
мултидименсионален по природа и е релевантен не само на инициативността и просперитета, но в
същото време може да бъде свързан и с равнището на психичните разстройства и физическите
заболявания. Работохолизмът, на свой ред, има огромно влияние върху индивидуалните
постижения и успеха. Този феномен също има позитивна и негативна страна, а съвременните
изследвания показват, че негативните последствия от него на индивидуално и организационно
равнище са по-многобройни в сравнение с позитивните. В този доклад се прави паралел между двата
феномена, обсъжда се взаимодействието между тях и се изяснява тяхното позитивно и негативно
влияние върху индивидуалното изпълнение и груповата ефективност.
Ключови думи: перфекционизъм, работохолизъм, личност, абнормност, постижения,
организация
Abstract: This paper offers a current theoretical analysis of the connection between perfectionism
and workaholism. Perfectionism is a concept that describes the desire of individuals to be perfect and
excellent in their performance. This phenomenon is multidimensional by nature and it is relevant not only
to the initiative and prosperity of the individual, but at the same time it can be linked to a range of mental
disorders and physical illnesses. Workaholism, in turn, has a huge impact on individuals' achievements and
success. This phenomenon, too, has both a positive and a negative side, and current studies show that the
negative consequences at the personal and organizational level are far more numerous than the positive
ones. This paper draws a parallel between the two phenomena, discusses the relationship between them and
clarifies their positive and negative impact on individual performance and group effectiveness.
Keywords: Perfectionism, workaholism, person, abnormity, achievements, organization

Проблематиката, свързана с феномените перфекционизъм и работохолизъм, стана
предмет на изследователско внимание още преди около половин век. Независимо от това
и до момента няма пълна яснота относно тяхната същност и особености, макар те да се
радват на широка популярност в гражданския език и в ежедневието на обикновените
хора.
Преди да пристъпим към анализа обаче ще направим една своеобразна
презастраховка с твърдението, че за обикновеното съзнание по отношение на
споменатите две понятия всичко е пределно ясно. Перфекционистът това е човек, който
е целенасочен, организиран и взискателен към себе си и другите, човек, който си поставя
високи стандарти и „изпипва“ работата в детайли. Той е изключително мотивиран и
истински удовлетворен при постигането на резултат, който е в пълно съответствие с
личните му претенции. В съзвучие с това разбиране е и дефинирането на понятието на
научно равнище: перфекционистът е човек, който си поставя амбициозни цели, търси
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пътя към съвършенството, има висока самооценка и постига завидни успехи (Frost, et al.,
1993; Rice & Mirzadeh, 2000).
Подобно е разбирането и за работохолизма. Терминът „работохолик“, както беше
споменато, присъства безпроблемно в гражданския език и се използва често в
ежедневието (e.g., Lavine, 2014; Singal, 2014; Stillman, 2014), без обаче в него да се влага
някакъв специфичен смисъл. Работохоликът е човек, който напълно и изцяло е отдаден
на работата си, изключително целенасочен и мотивиран да постигне високи резултати.
Хората често казват „Аз съм абсолютен работохолик“, опитвайки се да изразят своя
стремеж да бъдат успешни и да изтъкнат способността си за справяне с голям обем
работа.
Близостта на споменатите характеристики е достатъчно доказателство за наличието
на връзка между двата феномена, връзка, която се подчертава също така и от повечето
изследователи. Така например A. Tziner и M. Tanami търдят, че перфекционизмът е една
от основните характеристики на работохолизма (Tziner & Tanami, 2013).
Макар в ежедневието да не се съмняваме в смисъла, който влагаме в понятията
„перфекционизъм“ и „работохолизъм“ и във взаимната им свързаност, в научно
отношение нещата стоят по различен начин. Така например в научната литература няма
единно мнение както относно същността и особеностите на тези два феномена, така и по
отношение на връзката между тях. Повечето автори приемат споменатите позитивни
характеристики, но наблягат преди всичко на негативните резултати, наблюдавани в
личен и социален план. Те отдават изключително значение на факта, че
перфекционистите и работохолиците си поставят амбициозни задачи и се изправят пред
високи стандарти, но при несправяне с изпълнението и провал се сблъскват с умора и
непреодолима тревожност, с ниско самочувствие и понижена самооценка, а понякога и
с отчаяние, водещо до депресивни състояния. Именно в тези случаи се елиминират
позитивните характеристики на двата феномена и се говори за така наречената
дезадаптивна, негативна, „лоша“ страна на перфекционизма и работохолизма (Крумова,
2018).
Мултидименсионален характер на перфекционизма
В началото на 80-те години на миналия век перфекционизмът се е разглеждал като
еднодименсионален конструкт. Считало се е, че той има единствено негативни
характеристики и се свързва с различни психопатологични състояния (Horney, 1950).
Впоследствие тази идея минава на заден план и в началото на 90-те години на миналия
век се налага становището, че перфекционизмът може да включва както положителни
аспекти като мотивация, отдаденост към задачата, стремеж към усъвършенстване и
постижения, така и отрицателни – тревожност, депресия, разстройства на храненето
(Рашева, 2011).
Редица автори подкрепят идеята за мултидименсионалния характер на
перфекционизма. Така например Дейвид Чан (Chan, 2007) разглежда перфекционизма
като положителен и отрицателен, а Хамачек, като адаптивен (нормален, здрав
перфекционизъм) и дезадаптивен (невротичен, деструктивен перфекционизъм). Хамачек
описва адаптивния перфекционист като човек, който спокойно и внимателно обмисля и
извършва набелязаните задачи, поставяйки си високи, но разумни стандарти. Той е
позитивен, с висока самооценка и академична нагласа. Невротичният или дезадаптивен
перфекционист, от друга страна, е човек, който си поставя неразумни цели и има
необосновано високи очаквания (Hamachek, 1978).
Два от най-известните мултидименсионални модели за перфекционизма са
предложени от Фрост (Frost et al., 1990) и сътрудници и от Хюит и Флет (Hewitt & Flett,
1991). Според модела на Фрост могат да бъдат разграничени шест дименсии на
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перфекционизма: лични стандарти; отношение към грешките; съмнения, свързани с
действията; родителски очаквания; родителски критики; организираност.
Първите три дименсии отразяват изключително високите стандарти, които си
поставя перфекционистът, страха от допускането на грешки и негативните последици,
които тези грешки биха имали върху самооценката му. Следващите две дименсии са
свързани с очакванията и евентуалните критики от страна на близките или значимите
други, ако изпълнението на задачата не е перфектно. Последната дименсия отразява
тенденцията за организираност и стриктност (Stoeber, 2018).
Изследвания показват, че притесненията от грешки, родителската критика,
родителските очаквания и съмненията в действията са субскали, които се отнасят към
неадаптивното функциониране, докато личните стандарти и организираността могат да
бъдат както адаптивни, така и дезадаптивни. Адаптивният и дезадаптивният характер на
субскалите, отразяващи личните стандарти и организираността, се дължи на влиянието
на останалите четири дименсии (притеснения от грешки, родителска критика,
родителски очаквания и съмнения в действията). Така например, бихме могли да
разглеждаме перфекционизма като адаптивен, когато високите лични стандарти са
съчетани с ниски нива по скалите, свързани с притеснения от грешки, родителски
очаквания и родителска критика. От друга страна, бихме могли да разглеждаме
перфекционизма като неадаптивен, когато високите лични стандарти са свързани с
високи нива на притеснения от грешки, родителски очаквания и родителска критика
(Роглева и Янчева, 2014).
Хюит и Флет (Hewitt & Flett, 1991) предлагат тридименсионален модел на
перфекционизма. Те разграничават три форми (Hewitt & Flett, 2004):
• Ориентиран към себе си (отразява желанието на индивида да бъде перфектен);
• Ориентиран към другите (включва очакванията на индивида другите да бъдат
перфектни);
• Социално предписан (желанието на индивида да е перфектен, за да отговори на
очакванията на другите).
Изследвания показват, че ориентираният към себе си перфекционизъм е найкомплексната форма от трите дименсии. Тези индивиди са изключително мотивирани,
но често в основата на стремежа им към съвършенство и избягване на провал лежи
привидно адаптивно поведение и изкривена представа, свързана с постиженията.
Високите лични стандарти и цели, които тези хора си поставят, не е задължително да се
разглеждат единствено като неадаптивни характеристики на перфекционизма, тъй като
те са под контрола на конкретния индивид и могат да бъдат променяни (Miquelon et al.,
2005). Редица изследвания откриват позитивна връзка между ориентирания към себе си
перфекционизъм и самооценката, изобретателността, конструктивния стремеж, високия
личен контрол, ефективните стратегии за учене и представяне, липсата на тревожност и
чувството на безнадеждност и др. (Miquelon et al., 2005). Въз основа на многобройните
изследвания, подкрепящи тези резултати, ориентираният към себе си перфекционизъм
се разглежда като по-адаптивната форма на перфекционизма.
Социално предписаният перфекционизъм е най-изтощителният в сравнение с
останалите две дименсии. Това е така, защото очакванията на другите се възприемат като
прекомерни, неконтролируеми и несправедливи, а неуспехите пораждат общи негативни
емоционални състояния. Онова, което е важно да се отбележи, е, че социално
предписаният перфекционизъм има неблагоприятни последици за индивида, а именно:
занижена самооценка, депресия, тревожност, негативен атрибутивен стил и редица
състояния, включващи чувства на безнадеждност, самота, срамежливост, страх от
негативна оценка и др. (Miquelon et al., 2005).
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Ориентираният към другите перфекционизъм се проявява в междуличностните
поведения. И тъй като тези „други“ често не отговарят на очакванията на
перфекциониста, те са обвинявани и критикувани, а отношението към тях е враждебно и
презрително (Hewitt et al., 2017). Някои изследвания откриват връзката между
ориентирания към другите перфекционизъм и такива личностни характеристики като
отмъстителност, изразена враждебност, ниско ниво на алтруизъм, нарцистично желание
за постоянно възхищение и др.
Мултидименсионален характер на работохолизма
Терминът „работохолик“ е въведен от Уейн Оутс и е описан в книгата му
„Признанията на работохолика“ (Confessions of a Workaholic (1971)). Според автора
работохоликът е „човек, чиято потребност да работи е станала така прекомерна, че води
до забележими нарушения или смущения в неговото телесно здраве, лично щастие и
междуличностни взаимоотношения, а така също и в доброто му социално
функциониране“ (цит. по Fujimoto, 2014, стp. 50).
В научната литература работохолизмът, подобно на перфекционизма, се разглежда
както като положителен, така и като отрицателен личностен и организационен феномен.
Така например Scott, Moore & Miceli (1997) разделят работохолиците на три типа:
1) Обсесивно-компулсивни работохолици – индивиди, които демонстрират
неконтролируем подтик към усърдна работа и тревожност, когато не работят. При тях се
наблюдават високи нива на професионален стрес и са неудовлетворени от живота като
цяло;
2) Работохолици-перфекционисти – лица, погълнати от детайлите, непроявяващи
гъвкавост, склонни към враждебност към себе си и околните. При тях често са налице
физиологични и психични проблеми;
3) Ориентирани към постиженията работохолици – те демонстрират висока
мотивация към постижения, стремят се към повишение, изпитват удоволствие от
работата, от живота и от социалните си взаимоотношения с другите хора.
Характеризират се с добро физическо и психично здраве.
Видно е, че тази класификация на работохолиците определя обсесивнокомпулсивният и перфекционистичния работохолизъм като неблагоприятни за екипната
работа и пагубни за здравето и удовлетвореността от живота, докато ориентираният към
постижения работохолизъм е представен като позитивен както в личен, така и в
организационен план.
Друга класификация, състояща се както от позитивни, така и от негативни
измерения на работохолизма, е работохоличната триада на Спенс и Робинс (Spence and
Robbins, 1992, цит. по Schaufeli, et al., 2006), в основата на която лежат три аспекта:
ангажираност към работата (висока ангажираност към работата и отделяне на доста
време за нея); порив (чувството, че човек е длъжен да работи поради вътрешен натиск);
удоволствие от работата (преживяването на работата като приятна и носеща
удовлетвореност).
Различните комбинации от тези три аспекта на работохолизма обособяват три типа
работохолици:
1) неентусиазирани работохолици, за които са характерни високи нива на
ангажираност и порив, но ниско ниво на удоволствие от работата;
2) ентусиазирани работохолици, за които са типични високи нива на ангажираност,
порив и удоволствие от работата;
3) работни ентусиасти, които показват високи нива на ангажираност и
удоволствие от работата и нисък порив. Смята се, че работните ентусиасти работят
усърдно, щастливи са в личен план и обичат работата си.
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Други автори правят емпирично обосновано разграничение между ангажираността
към работата (като позитивен феномен) и работохолизма (като отрицателен феномен)
(Taris et al., 2010). Хората с високи нива на работохолизъм работят много и усърдно, но
резултатите от работата им са негативни, имат влошено психично здраве и вярват
умерено в своето собствено изпълнение на задачите. От друга страна, ангажираните с
работата лица също работят дълги часове и се трудят усърдно, но за разлика от
работохолиците са удовлетворени от работата и живота си и се радват на добро здраве
(Bakker & Leiter, 2010).
Основната причина за тези различия във възгледите на учените и изследователите,
които работят в областта на работохолизма, е, че работохолизмът е мултидименсионален
конструкт, който съдържа както положителни, така и отрицателни конотации в
зависимост от това дали е разглеждан през призмата на положителните, или на
отрицателните аспекти за личността и организацията (Fujimoto, 2014).
Негативен аспект на перфекционизма и работохолизма
Предходният анализ ни дава основание да направим няколко важни заключения.
Първо, перфекционизмът и работохолизмът по своята същност са мултидименсионални
конструкти. Второ, освен позитивни страни, двата конструкта категорично притежават
и отрицателни характеристики, които според повечето изследователи са доминиращи.
Трето, между двата феномена съществува взаимовръзка, при която проявлението на
единия повлиява характеристиките и начина на проявление на другия феномен.
Тъй като мултидименсионалният аспект на двата феномена е обсъждан в други
наши разработки (Крумова, 2018; Христова, 2018), тук ще продължим анализа с поподробно описание на техните отрицателни характеристики и на взаимовръзката между
тях.
Множество изследвания доказват връзката между перфекционизма и физическото
и психическо здраве. Така например чрез изследване на перфекционизма при деца и
възрастни е открита положителна корелационна връзка между показателите на
перфекционизма и суицидните мисли и намерения (Hankin et al., 1997; Fehon et al., 2000).
Подобна зависимост се открива и при тревожните разстройства, като се оказва, че потежка симптоматика и по-неефективно лечение се наблюдават при децата (Affrunti &
Woodruff-Borden, 2017; Damian, et al., 2017). Много изследователи посочват
дезадаптивния перфекционизъм като важен фактор в етиологията на разстройствата на
храненето (Wade et al., 2015; Bardone-Coneet al., 2007). Така например перфекционизмът
може да бъде рисков фактор за симптомите на булимия, както и да взаимодейства с други
рискови фактори при възникването и поддържането на хранителна патология. Както
подчертават някои изследвания, перфекционистите са по-предразположени към стрес и
усещат по-ниско ниво на социална подкрепа, което от своя страна може да доведе до
здравословни проблеми и развиване на психопатологии във времето (Chang, 2000;
Molnar et al., 2012).
Що се отнася до работохолизма, емпиричните изследвания доказват, че определени
личностни черти са предиктори на компулсивното работене. Например хората, които
усещат вътрешен порив (компулсия) да работят, имат по-високи стойности по
невротизъм и съвестност (фактори от модела на Голямата петорка) и ниски нива на
себеефикасност (Burke et al., 2006). Повтарящите се нервно напрежение, депресия,
фрустрация, вина и стеснителност често се свързват с ирационално мислене, ниско
самоуважение, нисък контрол над импулсите и желанията, соматични оплаквания и
неефективно справяне (McCrae and Costa, 1987, цитирани от McCrae and John, 1992).
Работохолизмът има позитивна връзка с бърнаут синдрома и оказва отрицателно
въздействие върху физическото и емоционалното/психичното здраве, удовлетвореността
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от живота и работата (Chamberlin & Zhang, 2009, цит. по Andreassen, 2014; Andreassen et
al., 2007; Kravina et al., 2010).
Особено внимание трябва да се обърне на факта, че е категорично доказана
статистически значима позитивна връзка между работохолизма и професионалния стрес
(Clark et al., 2014). Според Спенс и Робинс (Spence and Robbins, 1992, цит. по Clark et al.,
2014) работохолиците имат по-високи нива на възприет професионален стрес,
съпоставени с колегите си, които са работни ентусиасти, изпитващи удоволствие от
работата си. Тук не може да не се спомене и фактът, че на емпирично равнище е открита
позитивна връзка между работохолизма и контрапродуктивното работно поведение
(Clark et al., 2014).
Перфекционизъм и работохолизъм – един нов подход към проблема
Макар акцентът в предходния параграф да е поставен върху негативните страни на
перфекционизма и работохолизма, не трябва да се пренебрегват и техните позитивни
характеристики. Тук е уместно да споменем, че макар да е очевидно, че работохолизмът,
както и перфекционизмът, имат две страни – негативна и позитивна, някои автори са
склонни напълно да игнорират позитивния момент в работохолизма и да го заменят с
така наречената ангажираност с работата. Нещо повече, те обосновават своята теза на
емпирично равнище, разграничавайки работохолизма като отрицателен феномен от
ангажираността към работата като позитивен феномен (Taris et al., 2010). Според тях
хората с високи нива на работохолизъм работят много и усърдно, но резултатите от
работата им са негативни, имат влошено психично здраве и вярват умерено в своето
собствено изпълнение на задачите. На свой ред лицата, за които е характерна
„ангажираност с работата“, също работят дълги часове и се трудят усърдно, но за разлика
от работохолиците са удовлетворени от живота, радват се на добро здраве и смятат, че
изпълняват добре своята работа (Bakker & Leiter, 2010).
Тъй като целите на настоящия анализ са по-специфични, тук няма да влизаме в спор
с авторите, които се отказват от разграничението между „добрите“ и „лошите“ форми на
работохолизма, като вместо това утвърждават, че е „уместно да се прави разлика между
двата феномена – между работохолизма (който е лош по своята същност) и
ангажираността към работата (която е добра по своята същност)“ (Taris et al., 2010, стp.
42). Затова условно ще приемем, че в случая спорният момент е просто въпрос на
терминология.
За нас от съществено значение е връзката между перфекционизма и работохолизма.
Това, на което в случая би трябвало да се обърне особено внимание, е фактът, че тази
връзка е едновременно диадична и двупосочна, което ще рече, че:
Първо, щом при двата мултидименсионални конструкта са налице две страни –
позитивна и негативна, то трябва да бъде отчитано наличието на свързаност, както между
техните положителни, така и между техните отрицателните страни;
Второ, между тези два феномена съществува взаимна зависимост, което означава,
че проявлението на едната от страните (позитивна или негативна) на единия от тези два
феномена влияе върху цялостното проявление на другия и обратно.
В подкрепа на тази теза за двупосочност на връзката и взаимна зависимост между
двата феномена могат да се приведат като доказателство данните от редица изследвания.
Примерно на емпирично равнище е доказана положителната връзка между
работохолизма и социално предписаният и ориентираният към себе си перфекционизъм
(Stoeber et al., 2013; Taris et al., 2010). От друга страна е доказано, че склонността на
перфекциониста да постига високите лични стандарти и да удовлетворява очакванията
на другите, може да доведе до натрапчива и прекомерна инвестиция в работата – до
работохолизъм (Falco et al., 2014, стp. 217).
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Като допълнение към предходния анализ ние постулираме тезата, че когато
говорим за положително влияние или за влияние на положителната страна на единия от
двата феномена върху другия т.е., за позитивно взаимодействие, тогава е налице
своеобразна симбиоза между тях. При тази симбиоза перфекционизмът директно
кореспондира и си взаимодейства с работохолизма и обратно, при което показателите на
единия феномен оказват благоприятно въздействие върху показателите на другия.
Разбира се тази своеобразна симбиоза между двата феномена, при която единият от тях
подпомага проявлението на другия, е свързана с наличието на силна вътрешна мотивация
за постигането на значим резултат, его-включеност в дейността и позитивна самооценка
от процеса на справянето.
Тъй като перфекционизмът и работохолизмът имат негативни страни, при чието
доминиране и двата феномена се проявяват в своите противоположни форми –
„дезадаптивен перфекционизъм“ и „лош работохолизъм“, ние допускаме, че в този
случай и взаимното влияние между тях ще има негативен характер. Това отрицателно
повлияване между тях условно бихме могли да обозначим като интерференция –
процес, при който проявлението на негативната страна на единия феномен води до
снижаването на показателите на другия. В този случай е логично да се допусне, че дори
даден индивид да е „адаптивен перфекционист“ или „добър/позитивен работохолик“, то
проявлението на негативната страна на единия от тези феномени при всички случаи ще
окаже своето отрицателно въздействия върху проявлението на другия феномен и не само
ще понижи неговите показатели, но е възможно да го превърне в неговата
противоположност.
Представеният на теоретично равнище възглед за диадичната и двупосочна връзка
между позитивната и негативната страни на перфекционизма и работохолизма
предполага верификация на емпирично равнище, което представлява една бъдеща
изследователска задача.
Заключение
На пръв поглед проблемът за перфекционизма и работохолизма, за връзката и
взаимодействието между тях е възможно да изглежда ненужно „дребнотемие“, тъй като
в ежедневния език тяхното позитивно звучене не предизвиква съмнения. Нещо повече,
поради доминиращия си позитивен „статут“ много управленски фактори, от които
зависят социалните процеси, са във възторг от възможността да се обградят с
перфекционисти и работохолици – с хора, отдадени изцяло и напълно погълнати от
работата. Подобна тенденция е характерна както за образователната практика, така и за
бизнеса. Учителите обикновено се радват, когато констатират, че дадено дете е
перфекционист, който прилежно си е изпълнил заданието и е „изпипал“ всеки детайл.
Много често е налице дисбаланс в самите учебни програми, при което техните
съставители смятат, че големият обем на учебния материал е необходим, за да формира
трудолюбие, като в същото време не си дават сметка или не са наясно, че именно това е
директният път към „лошия работохолизъм“.
Формираните от образователната система „дезадаптивен перфекционизъм“ и
„лош/негативен работохолизъм“ рефлектират впоследствие във всички сфери на
социалния живот и преди всичко в бизнеса. Много изследвания се опитват да отговорят
на въпроса защо мениджъри, които са умни, трудолюбиви, притежаващи значителни
бизнес умения и трудов опит понякога се провалят (Burke et al., 2008, pp. 32-33).
Резултатите показват, че за тези мениджъри е характерен един основен недостатък, едно
значимо ограничение, което подкопава тяхната ефективност и кариера –
перфекционизмът. Въпреки това в съвременния свят работниците, които се стремят към
съвършенство и инвестират цялата си енергия и внимание в работата, често са
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възнаградени с похвали и награди. Нещо повече, както образователните институции в
общи линии се стремят да формират перфектни работохолици, така и съвременните
компании в стремежа си към ефективност търсят перфекционисти и ги тласкат да бъдат
работохолици. Тези компании осигуряват на своите работници максимални удобства и
задоволяват по-голямата част от нуждите им, така че да не им се налага да напускат
работното си място за дълъг период от време (Tziner & Tanami, 2013). Погледната от
външната страна, тази тенденция изглежда позитивна, но в дългосрочен план
резултатите от подобна практика са негативни както в личностен, така и в социален
аспект. Именно в този смисъл изследването на перфекционизма и работохолизма не би
трябвало да се квалифицира като дребнотемие и на тези феномени не трябва да се гледа
снизходително, тъй като изясняването на тяхната същност, особености и взаимодействие
е от изключително значение за социалната практика.
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ЩАСТИЕ И ПОСТИГНАТ УСПЕХ В РАБОТАТА ПРИ
НЕЗАВИСИМО И ВЗАИМОЗАВИСИМО КОНСТРУИРАНЕ НА АЗ-А
Емануела Тонева Паунова-Маркова, д-р, гл. ас., ИИНЧ-БАН
WORK-RELATED SUCCESS AND HAPPINESS IN INDEPENDENT
AND INTERDEPENDENT SELF-CONSTRUAL
Emanuela Toneva Paunova-Markova, PhD, Asst. Prof., IPHS-BAS
Резюме: Конструирането на Аз-а (независимо и взаимозависимо) повлиява множество
аспекти от функционирането на индивида в когнитивно, афективно и мотивационно отношение.
Постигането на успех и щастие, както и връзката между тях също са повлияни от конструирането
на Аз-а. Докладът проверява доколко има различия в тази връзка за хората с независимо и с
взаимозависимо конструиране на Аз-а, чрез регресионни анализи. Ефектът на постигнатия успех в
работата върху субективното благополучие и позитивния афект по време на постигането на целта,
е различен за групите на хората с доминиращо независимо и взаимозависимо конструиране. При
ефекта върху изпитването на позитивен и негативен афект веднага след постигането на успеха не се
наблюдават различия. Докладът предоставя допълнителна подкрепа към предишни изследвания,
че независимо конструираните индивиди извличат повече щастие от своите успехи, отколкото
взаимозависимите, като изследва феномена конкретно за трудовата сфера.
Ключови думи: успех в работата, субективен успех, щастие, конструиране на Аз-а
Abstract: The independent and interdependent self-construal influences multiple aspects in the
cognitive, affective and motivational sphere of the individual. Achieving success and happiness, as well as
the link between them, are also influenced by the self-construal. The present study reports that the effect of
work-related success on the subjective well-being and the positive affect during the successful goal pursuit
is different for the groups of independents and interdependents. There are no differences in the effect on
positive or negative affect after the achievement of the success. The results support previous findings that
independents derive more happiness from their success than interdependents, and studies the phenomenon
specifically for the work domain.
Keywords: Work success, subjective success, happiness, self-construal

Успехът е важен предиктор на щастието (Lyubomirsky, 2007; Sheldon &
Lyubomirsky, 2004). Работата по постигането на целите в ежедневния живот (Procacci,
2008; Klug & Maier, 2014), възприетият напредък и успешното постигане на тези цели
(Diener et al., 1999; Piña-Watson et al., 2014; King et al., 1998) допринасят за субективното
благополучие на човека. Както обективният, така и субективният кариерен успех
предсказват положително удовлетвореността от живота (Proyer et al., 2012).
Голяма част от изследванията върху успеха го операционализират като нещо, което
се измерва обективно – доход, ниво в работната йерархия, среден бал и т.н. (Pan & Zhou,
2013; Dyke & Murphy, 2006; Rowlands, 1994), докато настоящото изследване е върху
успех, който самите участници определят като такъв. Тъй като успехът е универсално
ценен, но разбирането за това какво е успех значително варира сред различните култури
(Fyans et al., 1983), то по-подходящо е да се изследва субективният успех.
През последните десетилетия разбирането за това как Аз-ът е конструиран
претърпява сериозна промяна. Теорията, че Аз-ът е универсален и независим, а
вариациите в конструирането му изчерпват измерението „здраво-нездраво“ конструиран,
отстъпва място на осъзнаването и засиленото проучване на междукултурните различия,
свързаността на Аз-а със средата, както и наличието на различни типове аз, всеки
възможно присъщ на „здраво“ сформирана личност.
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Скалите за конструиране на Аз-а бързо се превръщат в много разпространен начин
за изучаване на междукултурните различия и се открива, че предсказват огромно
разнообразие от променливи (Levine et al., 2003; Kim & Raja, 2003). Действително, според
теорията на Маркъс и Китаяма (1991), считана за едно от най-големите постижения в
изучаването за Аз-а през последните десетилетия (Lu & Gilmour, 2007), конструирането
на Аз-а определя множество различия в когнитивните, емоционални и мотивационни
процеси. Те описват два типа конструиране – независимо и взаимозависимо. Хората с
взаимозависимо конструиране имат по-гъвкав и динамичен аз, отчитащ социалния
контекст и включващ в себе си значимите други. Те ценят хармонията в отношенията,
вписването в общността и изпълняването на очакваните роли и задължения. Този тип
конструиране се среща по-често при източните и колективистични култури. При
независимото конструиране Аз-ът е стабилен, отделен от социалния контекст и
останалите хора. Независимо конструираните ценят автономията, личната изява и
асертивността, да се отличават, да „открият себе си“ и своите уникални атрибути. Този
тип конструиране се среща по-често при западните и индивидуалистични култури. Двата
типа конструиране обаче могат да се срещат и в рамките на една култура.
Взаимозависимото и независимото конструиране на Аз-а се приемат за две независими
дименсии, универсални и налични у всеки човек, но изявени в различна степен (Markus
& Kitayama, 1991).
Все по-голяма популярност добива разбирането, че това, което прави хората от
изтока щастливи се различава от това, което прави хората от запада щастливи (Liau et al.,
2016; Yamaguchi & Kim, 2015). В различните култури има и различни норми за идеалното
афективно състояние – там, където щастието е ценено по-високо, биват и докладвани повисоки нива на щастие (Diener et al., 2000; Sims et al., 2015). Щастието и успехът са пожелани и ценени в индивидуалистичните култури и хората с независимо конструиране
на Аз-а (Markus & Kitayama, 2010). Изследвания показват, че независимото конструиране
на Аз-а, за разлика от взаимозависимото, предсказва удовлетвореност от живота (PiñaWatson et al., 2014; Cheng et al., 2011), позитивен и негативен афект (Onyekachi et al.,
2017), субективно щастие (Beckstein, 2015), както и е свързано с по-голяма
самоефикасност при решения, свързани с кариерата (Piña-Watson et al., 2014).
Взаимозависимото конструиране, от друга страна, е свързано с по-ниска успешност
(Downie et al., 2006) и щастие (Sheldon & Hoon, 2007). Следователно, може да се заключи,
че конструирането на Аз-а определя различия в преследването и постигането на успеха
и щастието. Не само това, но и допринасянето на успеха за изпитването на щастие е посилно в индивидуалистичните култури, където преобладава независимото конструиране,
отколкото в колективистичните, където преобладава взаимозависимото (Klug & Maier,
2014; Piña-Watson et al., 2014).
Има призив за разширено бъдещо изследване на връзката между конструирането
на Аз-а и преследването на успех (Van Horen et al., 2008), за ролята на конструирането
на Аз-а върху удовлетвореността от живота (Piña-Watson et al., 2014), както и за връзката
между преследването на успех с личностните характеристики и субективното
благополучие (Procacci, 2008). Настоящият доклад разглежда именно връзката между
постигането на успех в работата и щастието, като проверява значението на
конструирането на Аз-а, разгледано като доминиращо независимо или взаимозависимо,
за тази връзка.
Метод
Респондентите са общо 133 души от разнообразни професионални области на
възраст от 20 до 73 години, като 32% са мъже, 68% са жени. Преобладаващата част (86%)
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са с висше образование. 74% са от столицата, 18% - от големи градове, 7% - от малки
градове, а 1,5% от села.
Скалата, измерваща независимото и взаимозависимото конструиране на Аз-а (Lu &
Gilmour, 2007), е преведена и адаптирана за български условя от Паунова-Маркова
(2017). Субективен конкретен успех от жизнена сфера „работа“ е измерен чрез единичен
айтем, измерващ до каква степен постигането на тази цел се определя от самото
изследвано лице като успех. Субективното благополучие е изчислено чрез сумиране на
удовлетвореността от живота и настоящия позитивен ефект, изваждайки настоящия
негативен такъв (Sheldon & Hoon, 2007). Позитивният и негативният афект са измерени
чрез скала за емоционален баланс (Watson et al., 1988), преведена от Таир и екип (2011),
а удовлетвореността от живота чрез скалата на Динер и екип (Diener et. al., 1985),
преведена от Байчинска (1995). Всички инструменти са със 7-степенна ликертова скала
от 1 (напълно несъгласен/изобщо не) до 7 (напълно съгласен/напълно).
Резултати
За установяване на значението на постигнатия конкретен успех в работата върху
щастието при двата типа конструиране на Аз-а са проведени линейни регресии.
Доминиращото конструиране на Аз-а за всеки участник е определено спрямо повисоката z-стойност от двете скали. При групата на хората с доминиращо
взаимозависимо конструиране на Аз-а (Табл. 1) успехът в работата обяснява R2≈7% от
вариацията на субективното благополучие, R2≈8% от вариацията на позитивния афект по
пътя към успеха, R2≈17% от вариацията на позитивния афект след постигането на успеха
и R2≈8% от вариацията на негативния афект след постигането на успеха. Резултатите за
негативния афект по пътя към успеха не са статистически значими.
Таблица 1. Eфект на постигнатия конкретен успех в работата
върху щастието при взаимозависимо конструиране на Аз-а
Линейна регресия върху субективното благополучие (N=57)
Модел:
Нестанд.
Станд.
Станд.
2
R =0,07; F=4,19; p<0,05
Бета
грешка
Бета
Р
2,722
1,812
,139
Константа
0,628
0,307
,045
,266
Успех в работата
Линейна регресия върху позитивния афект по пътя към успеха (N=59)
Модел:
Нестанд.
Станд.
Станд.
R2=0,08; F=5,19; p<0,05
Бета
грешка
Бета
Р
3,192
0,851
,000
Константа
0,329
0,144
,026
,289
Успех в работата
Линейна регресия върху негативния афект по пътя към успеха (N=59)
Модел:
Нестанд.
Станд.
Станд.
R2=0,00; F=0,09; p=0,762
Бета
грешка
Бета
Р
3,208
0,885
,001
Константа
-0,046
0,150
-,040
,762
Успех в работата
Линейна регресия върху позитивния афект след постигането на успеха (N=59)
Модел:
Нестанд.
Станд.
Станд.
2
R =0,17; F=12,02; p<0,001
Бета
грешка
Бета
Р
2,781
0,750
,000
Константа
0,437
0,126
,001
,417
Успех в работата
Линейна регресия върху негативния афект след постигането на успеха (N=58)
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Модел:
F=4,59; p<0,05

R2=0,08;

Константа
Успех в работата

Нестанд.
Бета
3,770
-0,266

Станд.
грешка
0,735
0,124

Станд.
Бета
-,275

Р
,000
,036

При групата на хората с доминиращо независимо конструиране на Аз-а (Табл. 2)
успехът в работата обяснява R2≈10% от вариацията на субективното благополучие,
R2≈31% от вариацията на позитивния афект по пътя към успеха, R2≈17% от вариацията
на позитивния афект след постигането на успеха и R2≈9% от вариацията на негативния
афект след постигането на успеха. Резултатите за негативния афект по пътя към успеха
отново не са статистически значими.
Таблица 2. Eфект на постигнатия конкретен успех в работата
върху щастието при независимо конструиране на Аз-а
Линейна регресия върху субективното благополучие (N=54)
Модел:
Нестанд.
Станд.
Станд.
R2=0,10; F=5,90; p<0,05
Бета
грешка
Бета
Р
2,595
1,987
,197
Константа
0,777
0,320
,019
,319
Успех в работата
Линейна регресия върху позитивния афект по пътя към успеха (N=56)
Модел:
Нестанд.
Станд.
Станд.
2
R =0,31; F=24,47; p<0,001
Бета
грешка
Бета
Р
2,352
0,640
,001
Константа
0,513
0,104
,000
,558
Успех в работата
Линейна регресия върху негативния афект по пътя към успеха (N=58)
Модел:
Нестанд.
Станд.
Станд.
2
R =0,01; F=0,70; p=0,406
Бета
грешка
Бета
Р
3,588
1,093
,002
Константа
-0,148
0,176
-,111
,406
Успех в работата
Линейна регресия върху позитивния афект след постигането на успеха (N=57)
Модел:
Нестанд.
Станд.
Станд.
R2=0,172; F=11,45; p<0,001
Бета
грешка
Бета
Р
3,038
0,762
,000
Константа
0,414
0,122
,001
,415
Успех в работата
Линейна регресия върху негативния афект след постигането на успеха (N=58)
Модел:
Нестанд.
Станд.
Станд.
R2=0,09; F=5,52; p<0,05
Бета
грешка
Бета
Р
3,896
0,794
,000
Константа
-0,301
0,128
,022
-,299
Успех в работата
Моделите показват, че и за двете групи постигането на конкретен успех в работата
детерминира щастието (като изключим негативния афективен компонент при процеса на
преследване на успеха). Има различия обаче в степента на детерминиране на
субективното благополучие – при хората с доминиращо независимо конструиране това
се случва в по-голяма степен, отколкото при хората с взаимозависимо конструиране.
Същото се наблюдава и за позитивния афект по пътя към успеха, като тук разликата е
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много по-голяма. При афекта (и позитивен и негативен) след постигането на успеха няма
различия за групите.
Дискусия
В унисон с предходни изследвания (Lyubomirsky, 2007; Sheldon & Lyubomirsky,
2004; Proyer et al., 2012; Diener et al., 1999; Piña-Watson et al., 2014; King et al., 1998) се
наблюдава, че успехът детерминира щастието, като това е валидно независимо от типа
конструиране на Аз-а. Настоящото изследване допринася, като установява наличието на
такава зависимост и конкретно при успех, свързан с работата. Наблюдаваният ефект
обаче е по-слаб от докладвания в мета-анализ среден към голям ефект (Klug & Maier,
2014). Това е очаквано, тъй като в случая е изследван единичен успех, случил се в
рамките на изминалата година, а не успех като цяло.
Отново подобно на предишни резултати (Паунова-Маркова, 2017; Klug & Maier,
2014; Piña-Watson et al., 2014) при независимото конструиране на Аз-а допринасянето на
успеха за изпитването на щастие е по-силно, отколкото при взаимозависимото. Това се
обяснява с по-високата ценност на успеха, конкурентността и насочеността към
овладяване на средата и лична изява при независимото конструиране, а при
взаимозависимото конструиране – стремежът към хармония, вписване в групата и
изпълняване на очакваните задължения и роля (Markus & Kitayama, 1991). Отсъствието
на неприятности от социално естество и междуличностно напрежение са много важни за
взаимозависимите хора (Kitayama et al., 2010), а те често могат да съпътстват един личен
успех. По-голямата чувствителност към контекста (Hannover & Kühnen, 2004) и
холистичният поглед върху нещата (Masuda & Nisbett, 2001), както и по-големият
конфликт между целите при взаимозависимите (Klug & Maier, 2014; Downie et al., 2006),
са други възможни фактори. Също така, ценността на позитивните емоции варира – в
някои общества те са по-важни и хората докладват изпитването им в по-голяма степен,
отколкото в други (Diener et al., 2000; Wong et al., 2009), а това вероятно е обвързано и с
конструирането на Аз-а. Самото желание да се максимизира позитивния и минимизира
негативния афект е по-голямо в индивидуалистичните култури отколкото в
колективистичните (Sims et al., 2015).
Таблица 3. Ефект на постигнат успех в работата върху
субективното благополучие и афекта
Взаимозависимо
Независимо
конструиране
конструиране
Модел за субективното
благополучие
Модел за позитивния
афект по пътя към
успеха
Модел за позитивния
афект след постигането
на успеха
Модел за нег. афект
след постигането на
успеха

R2=7%*
Stβ=,266*

R2=10%*
Stβ=,319*

R2=8%*
Stβ=,289*

R2=31%**
Stβ=,558**

R2=17%**
Stβ=,417**

R2=17%**
Stβ=,415**

R2=8%*
Stβ= -,275*

R2=9%*
Stβ= -,299*

* Статистическа значимост при ниво 0,05; ** при ниво 0,001
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Въпреки, че има разлика в изпитването на позитивен афект между двата типа
конструиране на Аз-а при процеса на постигане на успеха, такава липсва в афекта след
постигането на успеха. Възможна причина е, че първият период най-вероятно обхваща
по-дълъг отрязък от време, през който е по-вероятно да настъпи конфликт между тази
цел и други цели или нарушаване на хармонията с другите хора. Повишената
чувствителност към контекста и възприемането в цялост също биха се отразили потрудно върху афекта през един по-кратък времеви отрязък, като момента след постигане
на успех.
Друго обяснение би могло да бъде, че независимо конструираните по-често
преследват дадена цел поради причини, свързани със забавление, наслаждаване и
интерес към самото преживяване, докато взаимозависимо конструираните по-често имат
причини, свързани с изпълняването на дълг или задължение (Downie et al., 2006).
Очевидно, първият тип причини много повече биха допринесли за изпитването на
позитивен афект през времето на преследване на успеха.
Освен това за независимо конструираните са по-мотивиращи цели, свързани с
промяна и постигане на нещо ново, а за взаимозависимо конструираните по-мотивиращи
са цели, свързани с поддържане на настоящото положение (Yang, Stamatogiannakis, &
Chattopadhyay, 2015). Стремежът към промяна на статуквото би довел в по-голяма степен
към положителни емоции, сравнено със стремежът към запазване на доброто статукво,
поради феноменът на хедонична адаптация (Diener, 2000).
Също така хората с независимо конструиране на Аз-а игнорират контекста и се
фокусират върху свързаната със задачата информация, докато взаимозависимо
конструираните обработват информацията като я съотнасят към контекста (Hannover &
Kühnen, 2004). Това предполага, че независимите като цяло биха били по-фокусирани
върху успеха, към който са се устремили, а това е предпоставка за преживяване на поток,
който е силно свързан с преживяването на позитивен афект (Csíkszentmihály, 1997).
Може да се предположи, че самото постигане на конкретен успех е силна ситуация,
която облагодетелства афективно хората, и при която характерният за независимия тип
конструиране на Аз-а детерминиращ ефект върху щастието не се проявява. Това
предположение следва да бъде проверено в бъдещи изследвания.
От изключителна важност е резултатите да бъдат проверени в други култури, тъй
като междукултурните различия могат да имат смесен ефект заедно с конструирането на
Аз-а, както и е добре да се получат данни от по-голяма и репрезентативна извадка.
Възможни насоки при бъдещи изследвания на тематиката са да се провери значението
на типа на успех – колективен или индивидуален – за вариациите в ефекта на успеха
върху щастието спрямо конструирането на Аз-а. Биха могли да се разгледат като фактор
и типа причини за ангажиране с успешно постигнатата цел, както и други нейни
характеристики. Подходяща насока е и изследване с отчет на афекта в реално време, тъй
като тук е изследван спомена за афект, в който може да има изкривяване на реално
изпитания такъв на момента.
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КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА ОРИЕНТАЦИИТЕ КЪМ ЩАСТИЕТО
ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЪЖЕ-ЖЕНИ В ТРУДОВИЯ
КОНТЕКСТ?
Емануела Тонева Паунова-Маркова, гл. ас. д-р, ИИНЧ-БАН
WHAT IS THE IMPORTANCE OF ORIENTATIONS TO HAPPINESS
FOR MALE-FEMALE RELATIONS AT WORK?
Emanuela Toneva Paunova-Markova, PhD, Asst. Prof., IPHS-BAS
Резюме: Влиянието на трите типа ориентации към щастието (смислова, хедонистична и
ориентация към включеност) върху междуличностното общуване при колеги от двата пола в
контекста на трудовата дейност е слабо изследвано. Настоящото емпирично проучване открива, че
романтичните и неформалните междуполови взаимоотношения на работното място са обяснени от
хедонистичната ориентация, йерархичните – от ориентацията към включеност, а формалните – от
ориентацията към смисъл и хедонистичната ориентация. Наблюдаваният ефект на ориентациите
към щастието върху чисто работните взаимоотношения (йерархични и формални) е доста малък, а
този върху аспектите на взаимоотношенията мъже-жени, които не засягат самите работни
задължения (неформални и романтични), е малко по-съществен. Обсъдени са насоки за прилагане
на резултатите в организационната практика.
Ключови думи: Ориентации към щастието, междуполови взаимоотношения, работни
взаимоотношения
Abstract: The influence of the orientations to happiness (engagement, pleasure, and meaning) on the
male-female relations at work is hardly researched. The present study reports that romantic and informal
male-female relations are explained by the orientation to pleasure; hierarchical relations – by the
orientation to engagement; and formal relations – by the orientations to meaning and pleasure. The
observed effect of the orientations to happiness on the relations that concern work per se (hierarchical and
formal) is pretty small; the effect on the relations that do not concern the work tasks and processes
(romantic and informal) is a bit more substantial. Some practical implications for the organizations are
discussed.
Keywords: Orientations to happiness, male-female relations, employment relations

Постигането на щастие е ключов стремеж в човешкия живот и все повече в
управлението на човешкия капитал се обръща внимание на създаването на „щастлива
работна среда“. Щастието на работното място е важно не само от гледна точка на
индивидуалния живот, но води и до повишена организационна продуктивност (Wesarat,
Sharif, & Majid, 2015). Макар щастието да е универсално желано, хората се стремят към
него и го постигат по различни начини. Разграничават се три типа ориентации към
щастието – смислова, хедонистична и ориентация към включеност. Взаимовръзката
между тези ориентации и социалните взаимоотношения на работното място, в частност
взаимоотношенията между двата пола, е слабо изследвана. Настоящата разработка има
за цел да разкрие повече относно значението на ориентациите към щастието за
общуването на работното място между мъже и жени. Това би било от полза за
практиката, стремяща се да отговори на съвременните тенденции в труда, като създава
условия за оптимално съществуване и благополучие.
Стъпвайки върху предишни философски и психологически течения и теории, К.
Питърсън, Н. Парк и М. Селигман (Peterson, Park, & Seligman, 2005) разграничават три
основни начина за постигане на щастие. Това са: 1) хедонистичната ориентация, в която
щастието бива постигано чрез удоволствия, 2) ориентацията към смисъл, при която
хората се стремят да развиват себе си и да служат на другите или на някаква по-висша
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цел, и 3) ориентацията към включеност, която представлява потъването в моментно
извършваната дейност, състоянието на „поток“ (flow). Изследователите разработват
инструмент за измерването на трите „ориентации към щастието“ и провеждат
изследване, което показва, че трите ориентации са взаимосвързани, но разграничими
една от друга. Авторите докладват, че всяка една от ориентациите сама по себе си
предсказва удовлетвореност от живота като цяло, че хората с високи показатели и по
трите ориентации са с най-висока удовлетвореност от живота, а ниските показатели и по
трите ориентации към щастието са свързани с ниска такава. Оказва се, че наличието на
баланс между трите ориентации е по-важно за преживяването на благополучие в
ежедневния живот, отколкото наличието на доминантна ориентация към щастието
(Grimm, Kemp, & Jose, 2015).
Психометричните характеристики на инструмента, както и връзката на
ориентациите към щастието с общата удовлетвореност от живота се потвърждават в
изследване, проведено в немскоговорящи страни (Ruch, Harzer, Proyer, Park, & Peterson,
2010). Изследване сред 27 държави потвърждава предходните данни за предсказване на
удовлетвореността от живота от всяка една ориентация към щастието, като ориентацията
към смисъл и към включеност имат по-голямо значение от хедонистичната ориентация
(Park, Peterson, & Ruch, 2009). Същото сочи и изследване, проведено в Австралия (VellaBrodrick, Park, & Peterson, 2009). Изследване в Китай отново показва влияние на всяка от
ориентациите върху удовлетвореността от живота, но тук при проведената множествена
регресия най-висок процент обяснява хедонистичната ориентация, последвана от
ориентацията към включеност и на последно място ориентацията към смисъл (Chen,
2010).
Проведено в България изследване с инструмента показва, че ориентациите към
щастието се припознават в сходна степен, като най-изразена е хедонистичната
ориентация (Господинова и Зиновиева, 2011). Възможна причина за това е, че голяма
част от извадката са млади хора, а по-младите имат по-високи стойности по тази
ориентация (Peterson et al., 2005; Ruch et al., 2010). От друга страна обаче, почти 60% от
извадката е с висше образование, а образованието е отрицателно свързано с
хедонистичната ориентация (Peterson et al., 2005).
Междуличностните взаимоотношения при колеги от двата пола на работното място
могат да бъдат разгледани в четири основни аспекта – формални, йерархични,
неформални и романтични взаимоотношения (Паунова и Зиновиева, 2012). Първият
включва формалните отношения при изпълнението на работните задачи и протичането
на ежедневния работен процес. Под йерархични взаимоотношения се разбира това какви
предпочитания и нагласи имат служителите спрямо ръководителите от
противоположния пол. Неформалните взаимоотношения включват протичането на
активна неформална социална интеракция между мъже и жени на работното място, както
и наличието на междуполови приятелства. Романтичните взаимоотношения обхващат
готовността за включване в романтични връзки в рамките на организацията и нагласите
спрямо тях.
При общуването между представители на двата пола голяма роля имат половоролевите стереотипи. При необвързани представители на двата пола, например,
предпочитанията са за запазване на традиционните роли, отговарящи на половоролевите стереотипи и за придържане към такова поведение при желание да се направи
впечатление на противоположния пол (Sherman & Spence, 1997).
Мъжете са
възприемани като по-компетентни, дейни, рационални и ориентирани към задачата, а
жените – като по-скоро загрижени за хармонията, интуитивни, експресивни и
общителни, а едновременно с това некомпетентни и пасивни (Андреева и Карабельова,
2009). Не е учудващо тогава, че в работен контекст при оценяване на представянето,
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мъжете биват оценявани по-положително (Martell, 1996). Трябва да се има предвид обаче
времето, в което са проведени изследванията за полово-ролевите стереотипи, тъй като
стереотипите подлежат на промяна – в България преди две десетилетия се установява, че
„женският” фактор топлота/експресивност и „мъжкият” фактор компетентност започват
да губят половата си характеризация (Андреева и Янчева, 2001).
Що се отнася до полово-ролевите стереотипи при лидерството, мъжествеността се
свързва с доминиране и контролиране на другите, а женствеността – с подчинение и
поддаване на мъжкия контрол (Андреева и Карабельова, 2009), което е в полза на мъжете
лидери. От друга страна, при влиянието на стереотипите, предходният опит с обекта
може да модерира влиянието – удовлетвореността на мъжете от интеракциите им с жени
мениджъри има позитивна връзка с нагласите им към тях (Bhatnagar & Swamy, 1995).
Промените в разбиранията за лидерството обаче са в полза на жените лидери, тъй като
има данни, че те е по-вероятно да проявяват поведение, принадлежащо към
трансформационния тип лидерство (Bass, Avolio, & Atwater, 1996), което е поинтелектуално стимулиращо, по-морално, действа по-мотивиращо и е по-ефективно в
редица бизнес сфери (Bass, 1999).
Организациите са място, в което често формалните междуличностни
взаимоотношения могат да се развият в приятелства или в романтични връзки.
Приятелствата между представители на двата пола освен важни релационни функции,
имат и уникални функции като подлагане на изпитание и потвърждаване на собствената
привлекателност, предоставяне на достъп до света и начина на мислене на
противоположния пол (Holmstrom, 2009). Романтичните взаимоотношения на работното
място са свързвани обаче с редица негативни последици (Quinn, 1977).
Организационната култура относно този въпрос е различна – някои организации имат
формализирани правила против любовни взаимоотношения между служителите, в други
неписаните правила и очаквания ги възпрепятстват, а в трети очакванията работят в
полза на организационния романс. Ръководителите обикновено не се намесват при
възникването на романтични взаимоотношения между техни служители, тъй като считат
това за личен въпрос (Fisher, 1994; Quinn, 1977). Все пак ако някой търпи негативи или
бъде уволнен, по-вероятно е това да бъде жената (Riach & Wilson, 2007). Възприеманите
мотиви за включване в романтична връзка на работното място (свързани с облаги в
работата, с егото или с искрената любов) имат голямо значение за това как ще се приеме
връзката от трети страни (Quinn, 1977).
Литературата относно взаимовръзката между ориентациите към щастието и
междуполовите взаимоотношения в трудовия контекст изглежда е доста оскъдна.
Има данни за корелация между екстраверсията и щастието, като обяснението е в
по-активния социален живот на екстравертите, както и в това, че те са по-асертивни (M.
Argyle & Lu, 1990a; Michael Argyle & Lu, 1990b), както и изобилни данни за взаимовръзка
между екстраверсията и субективното благополучие (Pavot, Diener, & Fujita, 1990).
Ориентациите към щастието, изглежда, имат опосредстващ ефект между влиянието на
екстраверсията върху щастието (Pollock, Noser, Holden, & Zeigler-Hill, 2016).
Открива се силна позитивна връзка между големината на мрежата от приятели и
щастието (Requena, 1995). Социалната активност е стабилен предиктор на субективната
оценка за щастие (Cooper, Okamura, & Gurka, 1992), също както и приятелските връзки
(Demir & Davidson, 2013). Социологическият поглед също подкрепя, че социокултурната
интеграция на индивидите и тяхната включеност в микро-социалната среда са от голямо
значение за щастието, дефинирано като резултат от позитивни преживявания, най-вече
от близки междуличностни взаимоотношения (Haller & Hadler, 2006).
Изследване разкрива връзка между кооперативността и щастието, като жените
показват много по-висока кооперативност от мъжете (Lu & Argyle, 1991). Лонгитюдният
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дизайн показва, че ниската кооперативност при работа с други хора е рискова за
щастието. Същото изследване открива и умерена положителна корелация между
щастието и социалните умения. Друго проучване очертава позитивните междуличностни
взаимоотношения като опосредстващо звено между социалните умения и
психологическото благополучие (Segrin & Taylor, 2007).
Има данни, че съвместното преживяване на „поток“ с други хора носи повече
удоволствие отколкото индивидуалното му преживяване, което е валидно и за екипната
дейност, когато тя изисква повече сътрудничество, отколкото когато членовете на екипа
са по-малко взаимозависими (Walker, 2010). Състоянието на „поток“, при което времето
лети, действия и усещания се сливат и човек се чувства погълнат от това, което прави
(Csíkszentmihály, 1997), стои в основата на идеята за постигане на щастие чрез
включеност (Peterson et al., 2005).
Изследването на П. Господинова и И. Зиновиева (Господинова и Зиновиева, 2011)
показва, че предпочитанията към социални контакти на работното място (като
характеристика на работата) са положително свързани и с трите типа ориентации към
щастието, като най-силна е връзката с хедонистичната ориентация, последвана от
ориентацията към смисъл и на последно място с ориентацията към включеност.
Трите ориентации към щастие имат и силен директен положителен ефект върху
удовлетвореността от работата и гражданското поведение в организацията (Swart &
Rothmann, 2012). Друго изследване (Chen, Ai, & You, 2014) също потвърждава
значението им за удовлетвореността от работата, както и че хедонистичната ориентация
се оказва свързана с два типа коучинг поведения от страна на мениджъри. Ориентациите
към смисъл и включеност са свързани и с постигането на професионална идентичност
(Hirschi, 2011).
Всичко това дава основание да се предполага, че съществува положителна връзка
между ориентациите към щастието и активните и гладко протичащи взаимоотношения
между мъже и жени на работното място.
Метод
За диагностика на взаимоотношенията между половете в работна среда е използван
авторски инструмент с четири скали (Паунова и Зиновиева, 2011), отчитащ четири
аспекта на междуполовото общуване при колеги: 1) формални взаимоотношения при
изпълнението на работните задачи; 2) йерархични взаимоотношения; 3) неформални
взаимоотношения; 4) романтични отношения. Въпросникът за ориентации към щастието
се състои от три скали, съответно за трите ориентации (Peterson et al., 2005) и е
разработен за български условия (Господинова и Зиновиева, 2011). Участниците са
отговаряли доброволно и анонимно.
Извадката от 278 изследвани лица е случайна. Предварителен критерий за
участниците е наличието на трудов стаж. Честотните разпределения по демографски
характеристики са представени в Таблица 1. . Характерно за извадката е, че се състои
основно от хора в активна трудова възраст, като силно преобладават жените и хората с
висше образование.
Показател
Пол
Възраст

Таблица 1. Демографски характеристики
Честота
Процент
Мъж
88
31,8%
Жена
189
68,2%
20 – 24 години
122
34,5%
25 – 44 години
110
36,0%
45 – 75 години
43
29,5%
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Образование

Средно
Полувисше
Висше

93
18
166

33,6%
6,5%
59,9%

Резултати
За установяване значението на ориентациите към щастието за взаимоотношенията
мъже-жени в трудовия контекст са използвани стъпкови регресионни анализи с поетапно
изваждане на променливи, където променливата с най-лоша p стойност бива премахната
първа, докато останат само предикторите със статистическа значимост. Пълният модел
с предикторите за всеки от четирите типа взаимоотношения включва трите ориентации
към щастието – смислова, хедонистична и към включеност. Всички финални модели
(Таблица 2. ) са статистически значими, като при моделът за формалните
взаимоотношения има две независими променливи, а при останалите – само една.
Финалният модел за романтичните взаимоотношения обяснява R2≈7% от
вариацията. Този процент индикира, че макар и ориентациите към щастието да имат
някакво значение за романтичните взаимоотношения между колеги, има други
променливи, които обясняват основната част от вариацията на променливата. Финалният
модел за неформалните взаимоотношения има малко по-добра обяснителна стойност
(R2≈10%). Най-малка предсказваща сила имат моделите за йерархични и формални
взаимоотношения (R2≈4%).
Таблица 2. Eфект на ориентациите към щастието върху взаимоотношенията
мъже-жени на работното място – финални модели
Множествена линейна регресия върху романтичните взаимоотношения (N=276)
Модел:
Нестанд.
Станд.
Станд.
2
R =0.07; F=21.59; p<0.001
Бета
грешка
Бета
Р
1,960
0,203
,000
Константа
0,264
0,057
,000
,270
Хедонистична ориентация
Множествена линейна регресия върху неформалните взаимоотношения (N=273)
Модел:
Нестанд.
Станд.
Станд.
2
R =0.10; F=29.452; p<0.001
Бета
грешка
Бета
Р
2,615
0,187
,000
Константа
0,283
0,052
,000
,313
Хедонистична ориентация
Множествена линейна регресия върху йерархичните взаимоотношения (N=274)
Модел:
Нестанд.
Станд.
Станд.
R2=0.04; F=11.551; p<0.001
Бета
грешка
Бета
Р
3,052
0,257
,000
Константа
0,250
0,074
,001
,202
Ориентация към включеност
Множествена линейна регресия върху формалните взаимоотношения (N=272)
Модел:
Нестанд.
Станд.
Станд.
R2=0.04; F=6.26; p<0.01
Бета
грешка
Бета
Р
3,074
0,227
,000
Константа
0,123
0,051
,017
,144
Ориентация към смисъл
0,106
0,047
,024
,137
Хедонистична ориентация
Дискусия
Скалите за романтични и неформални взаимоотношения мъже-жени, т.е.
обхващащи аспектите, които не засягат самите работни задължения, са по-добре
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обяснени от ориентациите към щастието. Наблюдаваният ефект на ориентациите към
щастието върху взаимоотношенията между двата пола, които пряко засягат работния
процес – формални и йерархични взаимоотношения, е по-скромен. Вероятно хората
имплицитно разделят „работата“ от „удоволствието“ и не очакват да извлекат щастие
чрез общуването през работните задължения, както от общуването извън тях. Това дава
поле да се предположи, че ако при управлението на човешкия капитал бъдат насочени
усилия към създаването на „щастлива работна среда“ и се популяризира още повече
идеята, че щастието в организацията и труда е желано и ценено, то този възглед може да
претърпи промяна.
Най-обвързаната ориентация с взаимоотношенията мъже-жени на работното място
се оказва хедонистичната. Този резултат е в унисон с предишни данни, че
предпочитанията към социални контакти на работното място корелират най-силно с
хедонистичната ориентация (Господинова и Зиновиева, 2011). Насочеността към
изпитване на удоволствие и забавление тук и сега подпомага активното взаимодействие
с колеги от другия пол, независимо дали става дума да се комуникира по повод
изпълнение на задачите, създаване на приятелски отношения или романс. Това дава
основание да се предположи, че самото междуполово общуване в различните му аспекти
предоставя възможност за извличане на положителни емоции от различно естество и
мотивира насочените към щастие чрез хедонизъм, да търсят такова общуване. Вероятна
причина е и в реалния живот формалните, неформални и романтични взаимоотношения
да се окажат преплетени в цялостен контекст и шегите, закачките и флиртът, които
доставят удоволствие, да бъдат преплетени със самите работни дейности, както и в
извънработните събирания, характеризиращи се с приятна атмосфера, всъщност да се
осъществява и общуване, свързано с изпълнението на работата.
Единствено йерархичните взаимоотношения не са предсказвани от хедонистичната
ориентация – насочеността към щастие чрез преживяване на удоволствие вероятно не
оказва влияние върху нагласите към и свободното взаимодействие с ръководител от
другия пол. Вероятно тъй като лидерите са тези, които оценяват представянето,
организират работната дейност и са източника на блага, респективно на наказания,
взаимоотношенията с тях остават неповлияни от търсенето на удоволствие. Това, което
според настоящите данни ги детерминира е ориентацията към включеност. Колкото посклонни са хората да извличат щастие от това, че са погълнати от процеса и „работата
им спорѝ“, толкова по-благоприятно са настроени към и активно си взаимодействат с
ръководител от другия пол. Възможна причина е, че хората по-често попадат в състояние
на „поток“ докато работят, отколкото в свободното им време (Csíkszentmihály, 1997) и
преживяването на „поток“ съвместно с други хора е по-удовлетворяващо (Walker, 2010)
и това да се оказва силен процес, който запазва ефекта си и при общуването с
ръководител.
Предиктори на формалните взаимоотношения от ориентациите към щастието са
тази към смисъл и хедонистичната. Постигането на щастие чрез развиване на
собствените умения и участие в активности, които подпомагат другите или служат на
по-висша цел, често се случва именно в трудовата дейност на човека, а тя включва
сътрудничество и активно взаимодействие с други хора – с колеги както от същия, така
и от противоположния пол. Изследване показва, че ориентацията към включеност е
положително свързана с предпочитания към автономия в работата (Господинова и
Зиновиева, 2011). Това би могло да обясни защо единствено ориентацията към
включеност не е предиктор – предпочитанието към автономия в работата означава
предпочитане към по-висока степен на независимост от останалите колеги и по-малка
необходимост от активни формални взаимоотношения с тях.
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Неформалните взаимоотношения между колегите от двата пола са предсказвани от
хедонистичната ориентация към щастието. Най-вероятно хората, които се стремят към
удоволствия, са склонни в по-голяма степен да се социализират с колегите си от другия
пол с оглед на това да извличат от създадените приятелски взаимоотношения по-чести и
по-лесно достъпни позитивни преживявания. Хората с хедонистична ориентация биха се
чувствали по-добре в организации, които стимулират неформалното общуване чрез
помещения в офиса за отдих и забавления съвместно с колеги, организиране на
извънработни активности, фирмени партита, тиймбилдинги.
Предикцията на романтичните взаимоотношения на работното място от
хедонистичната ориентация към щастието е очакван резултат, тъй като както мъжете,
така и жените извличат удоволствие от елементи в трудовия им живот, свързани със
сексуалността (Williams, Giuffre, & Dellinger, 1999). Хедоничната емоционална
регулация е свързана с удоволствието „тук и сега“ (Зиновиева, 2011), като евентуалните
негативни последици не могат да възпрат импулса за задоволяване на желанията. Хората
с такава регулация вероятно са по-склонни да се включват в романтични
взаимоотношения с колеги и да проявяват по-голямо разбиране към другите, които го
правят. За тях организационна култура, която не санкционира, а управлява
последствията от организационния романс, би била по-удовлетворителна.
Изследването на П. Господинова и И. Зиновиева (Господинова и Зиновиева, 2011)
докладва положителна връзка на предпочитанията към социални контакти на работното
място с трите типа ориентации към щастието. В настоящото изследване за четири типа
взаимоотношения на работното място между представители на двата пола,
взаимоотношенията са предсказани от една или две, но не и от всички три ориентации
към щастието. Това подсказва за различна взаимовръзка между ориентациите към
щастието с междуличностните взаимоотношения на работното място като по-общ
конструкт и с тези конкретно между колегите от двата пола. Разглеждането тук на
взаимоотношенията в по-частни аспекти, давайки по-детайлна информация, вероятно
също дава отражение за тази разлика.
Изследването има някои ограничения: то е проведено чрез създаден за него
въпросник за междуполовите взаимоотношения, чийто психометрични характеристики
все още не са потвърдени в нови емпирични изследвания; също така извадката е
непредставителна и е небалансирана по пол, образование и местоживеене.
Настоящото изследване може да бъде основа за бъдещи проучвания, които да
продължат да изясняват проблема за взаимовръзката между ориентациите към щастието
и взаимоотношенията между колеги на работното място. Такива изследвания биха могли
да бъдат проведени с представителна извадка или сред различен тип организации. Добре
би било да бъдат изследвани междуполовите и възрастовите различия. Друга възможна
насока за бъдещи проучвания е да се потърсят опосредстващите звена. Изследването,
както и бъдещи проучвания в тази насока, могат да бъдат полезни за развиване на
стратегии и конкретни интервенции на работното място, които да стимулират както поефективното взаимодействие на служителите, така и положителните им преживявания и
постигане на щастливо работно място.
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ЦЕННОСТНИ ОРИЕНТАЦИИ – ПРОБУЖДАЩА СЕ ЗРЯЛОСТ
Теодора Данилова Джоргова, СУ „Св. Климент Охридски“
Надежда Вескова Йотова, СУ „Св. Климент Охридски“
VALUE ORIENTATIONS – EMERGING ADULTHOOD
Teodora Danilova Dzhorgova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Nadezhda Veskova Yotova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Резюме: Изследвани са 113 студенти на възраст между 18-27г по скалата за изследване на
ценностните ориентации на личността (Крумов и сътр., 1994) по модела на Рокич. Най-важни за
младите са ценностите любов, лично и семейно щастие, приятелство и уважение и здраве и
жизненост. Следват категориите постижение и себенасоченост. Властта и славата са поставени на
последно място. Т-тестовете за независими извадки разкриват статистически значими различия в
средните стойности по демографските характеристики семейно положение, взаимоотношения със
семейството и с приятелите. Интерпретацията се базира на български изследвания в областта,
теорията за идентичността на Ериксън и концепцията за пробуждаща се зрялост на Арнет.
Ключови думи: пробуждаща се зрялост, ценностни ориентации
Abstract: For this survey data was collected from 113 students, 18 to 27 years of age, using a values
classification instrument (Krumov et al., 1994) based on M. Rokeach's model. The most important values
for the youth turned out to be love, personal and family happiness, friendship and respect, health and
vitality, followed by the categories for achievement and self-directedness. Power and fame are classified as
the least important values. Independent samples t-tests revealed significant differences regarding marital
status, relationship with friends and with family. The interpretation focuses on previous Bulgarian
researches in this field, Erikson's identity theory and J. Arnett's concept of emerging adulthood.
Keywords: emerging adulthood, value orientations

Темата за ценностите е значима, както в научните среди, така и сред широката
аудитория. Смята се, че те са основен регулатор на личността (Крумов, Илиева &
Стоичкова, 1994) За да се очертае по-ясно значението на ценностите, те са разграничени
от чертите. Последните описват „какви са хората“, а не характеристиките на тяхното
поведение. А ценностите се отнасят до това „кое хората смятат за важно“.
Според Милтън Рокич ценностите са терминални и инструментални, и са трайни
убеждения за предпочитани начини на поведение или крайни цели, силно свързани с
чувството за идентичност (Rokeach, 1973). Други учени, които стъпват върху теорията
на Рокич – Шварц и Билски, определят ценностите като „желани, трансситуационни
цели, които варират по важност и са водещите принципи в живота на хората“ (Roccas,
Sagiv, Shwartz & Knafo, 2002, p.790).
Шварц и Билски извеждат няколко основни ценностни категории, една от които е
„сигурност“ – разглежда се както на индивидуално, така и на групово ниво. Включва и
ценности, свързани с вътрешна хармония и стабилност в обществото (Schwartz & Bilsky,
1987, p.552). Друга обединява ценности като „лек и безгрижен живот“ и „здраве и
жизненост“ – последната е обхватна и може да бъде мислена като по-универсална
категория (пак там). Категорията „себенасоченост“ се свързва с възможността за
автономност при вземане на решения, творчество и независимост на мисленето, а
категория „постижения“ – личен успех, амбициозност и социално признание (пак там).
Тези две категории реферират към ценности като самоусъвършенстване, професионална
реализация, принос в работата и стремеж към уважение и признание от страна на
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другите. Категорията „доброжелателност“ (пак там) е свързана с грижа за
благополучието на другите. Включва услужливост, вярност, равноправие и милосърдие,
алтруизъм, любов, отзивчивост, уважение и способност за прощаване. Също –
благополучие на приятелите и семейството. Шварц и Билски разширяват разбирането на
категорията „власт“ (по Рокич), включвайки ценности, свързани със стремеж към
социален статус (слава), контрол върху хората и ресурсите (пак там).
При младите студенти се наблюдава промяна в ценностната система, заради което
се обръща внимание на понятието „ценностна криза“. Определя се като отсъствие на
светогледна идентичност – недостъпна идеологична, професионална или
интерперсонална обвързаност на индивида със света. Позитивното излизане от
състоянието на ценностно напрежение води до по-ефективна структура и
функциониране на ценностната система, а негативното – до дезинтеграция, неврози,
чувство за неадаптивност (Гарванова, 2005, c.34).
Това препраща към теорията на Ериксън за преминаването на човек на всеки
развитиен етап през „психосоциална криза“ – „критичен период на увеличена
нараняемост и засилени възможности, а следователно и онтогенетичен източник на
творческа сила или маладаптация“ (Ериксън, 1996, с.132). Всяка от кризите има своя пик
в даден период, но също така във всеки етап се откриват белези от всички други кризи –
минали и предстоящи. Макар, че кризата идентичност срещу дифузия на идентичността
е присъща на юношеския период, всяка криза допринася за постигането на идентичност.
За това става дума през цялото развитие. И понеже всяка криза допринася за постигането
на идентичност, това води до промяна и на ценностната система. Тогава можем да
очакваме относителни вариации в ценностите на всеки развитиен етап.
С течение на социо-културните, историческите и други промени, се променя и
концепцията за развитийната периодизация – например с увеличаване
продължителността на живота, естествено, се налага разтегляне на възрастовите граници
на периодите и дори вмъкване на нови междинни периоди.
На прага на новото хилядолетие, Джефри Арнет (Arnett, 2000) въвежда един особен
период в живота на човек, в който се осъществява преминаване от юношество към
зрялост. Естествено тогава и целият набор от ценности претърпява промяна, защото това
е период на бурни промени, на дооформяне на идентичността, но вече с перспективата
на зрелостта. Хората в този период не се възприемат като юноши, но много от тях не се
мислят и изцяло за възрастни (Arnett, 2000). Според Лора Бърк, това е подетап на ранната
зряла възраст – нейното начало (Бърк, 2012). Джефри Арнет го определя като
„пробуждаща се зрялост“ (Arnett, 2000). Това е нова концепция за развитието в периода
от късните години на юношеството до средата на двадесетте години (18 – 25г.). Този етап
е самостоятелен и се различава от юношеството и ранната зрялост. Характеризира се с
чести промени, вследствие нa много възможности за изследване (експлорация) на
любовта, работата, труда, възгледите за света и идентичността. Към края на този период
повечето хора са направили своите по-важни житейски избори, които ще окажат влияние
върху тяхното бъдеще. Може да се каже, че тогава се оформят и параметрите на
ценностната система, с която младите ще минат през цялата зрялост. След като
пробуждащата се зрялост е на границата/в началото на ранна зряла възраст, тогава
кризата интимност срещу изолация е на дневен ред – според Ериксън това е кризата на
ранна зряла възраст. От тази гледна точка, очакванията са по-важни в ценностен план да
бъдат любовта, семейството и приятелството.
Българско изследване, проведено през 1995г по ценностната методика на Шварц и
Билски, показва, че студентите на възраст 18-29г поставят на най-високо място
ценностите, свързани с личностното развитие като майсторство, интелектуална и
афективна автономност. Това са свобода, творчество, независимост и преследване на
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собствени цели (Baychinska, 1997, цит. по Гарванова, Папазова, 2016). Ценността с наймалка значимост е властта (пак там). Изследване, проведено след 20 г. по същата
методика, показва, че младите отдават по-голяма значимост на социалната
идентификация и емоционалната обвързаност с вътрешни групи като семейство,
приятели и близки (пак там). Това е в съответствие и с теорията на Ериксън по отношение
кризата интимност срещу изолация. Въпреки това, индивидуалните ценности запазват
своята важност за тази възрастова група. Поставят се на най-високи позиции ценностите,
свързани с лично благополучие, добруване на близките, добри отношения с и преданост
към тях (пак там).
Хипотези
• Най-високо в йерархията са ценностите, пряко свързани с личността и близките:
Здраве и жизненост, Лично и семейно щастие, Любов, Приятелство и уважение
(Ериксън, 1996; Гарванова, Папазова, 2016).
• Следващи по значимост са ценностите, свързани с успех, изява и признание
(Гарванова, Папазова, 2016).
• След това са останалите ценности, като най-ниска значимост имат Власт и
причислената към нея – Слава (Гарванова, Папазова, 2016).
Метод
Изследвани са 113 студенти по психология на СУ „Св. Климент Охридски“– 32
мъже (28%) и 81 жени (72%) на възраст 18-27 години (М=20,70;SD=1,29). Участват
доброволно, анонимно и попълват изследването на хартия.
Ползвана е разширената версия на въпросника за изследване на ценностните
ориентации на личността (Крумов, Илиева, Стоичкова, 1994) по модела на Рокич,
използвана в дисертацията на Валерия Витанова (2009). Скалата съдържа 16 ценности
(Табл. 1), оценявани по 5-степенна Ликъртова скала. Събрани са и някои демографски
данни.
Резултати
Таблица 1 показва дескриптивните стойности по скалата за ценностни ориентации:
Таблица 1. Дескриптивна статистика: скала за ценностни ориентации
Ранг
спрямо
средната
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ценност

Лично и семейно щастие.
Приятелство и уважение.
Здраве и жизненост.
Стремеж към
самоусъвършенстване и лична
изява.
Любов.
Свобода на личността и
социална справедливост.
Професионална реализация и
кариера.
Сигурност /лична и
национална/.
Творчески принос в работата.

Средна
стойност

Стандартно
отклонение

Мода

Медиана

Наклон на
разпределението

4.66
4.63
4.62

0.676
0.644
0.711

5
5
5

5.00
5.00
5.00

-2.646
-1.721
-1.722

4.43

0.706

5

5.00

-0.847

4.39

1.021

5

5.00

-1.767

4.32

0.966

5

5.00

-1.467

4.23

0.866

5

4.00

-1.306

4.11

0.920

5

4.00

-0.845

4.04

1.003

4

4.00

-1.115
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Уважение и признание от
страна на другите.
Материално благополучие.
Непримиримо отношение към
недостатъците и
несправедливостта.
Лек и безгрижен живот.
Стремеж към демократични
промени и икономически
просперитет.
Слава.
Обществено положение
/власт/.

3.88

0.927

4

4.00

-1.049

3.66

0.912

4

4.00

-0.211

3.64

1.119

4

4.00

-0.566

3.49

1.254

4

4.00

-0.412

3.05

1.125

3

3.00

-0.068

2.48

1.111

3

2.00

0.395

2.46

1.134

3

2.00

0.250

На Фигура 1 са показани разпределенията за всяка от ценностите поотделно.

Фигура 2. Честотно разпределение за всяка ценност
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Резултатите от Т-тестове за независими извадки (Табл. 2, 3, 4) показват следните
статичстически значими резултати:
Таблица 2. Т-тест – семейно положение
Ценност
16 – Обществено
положение /власт/
13 – Лек и
безгрижен живот
5 - Любов

Семейно
положение
необвързан
обвързан
необвързан
обвързан
необвързан
обвързан

Брой ИЛ
69
44
69
44
69
44

Средна
аритметична
2.62
2.20
3.30
3.77
4.22
4.66

Стандартно
отклонение
1.177
1.025
1.298
1.138
1.149
0.713

Т-тест

t(100.707)=1.997, p<0,05
t(100.281)=-2.018, p<0,05
t(100.948)=-2.521, p<0,05

Таблица 3. Т-тест – взаимоотношения със семейството
Ценност
3 – Здраве и
жизненост
1 – Лично и семейно
щастие

Взаимоотношения
със семейството
много добри
не много добри
много добри
не много добри

Брой ИЛ
60
53
60
53

Средна
аритметична
4.85
4.36
4.78
4.53

Стандартно
отклонение
0.444
0.857
0.524
0.799

Т-тест

t(75.862)=3.753, p<0,001
t(111)=2.028, p<0,05

Таблица 4. Т-тест – взаимоотношения с приятелите
Ценност
2 – Приятелство и
уважение

Взаимоотношения
с приятелите
много добри
не много добри

Брой ИЛ
76
37

Средна
аритметична
4.79
4.30

Стандартно
отклонение
0.442
0.845

Т-тест

t(45.815)=3.327, p<0,01

Резултатите, свързани с различия по пол не са включени, поради голямата разлика
в броя на мъжете и жените, което може да води до изкривяване на резултатите.
Обсъждане
Първата хипотеза като цяло се потвърждава и въпреки че Любовта е поставена на
пето място (Табл. 1), има най-категоричния наклон – най-силно изтегляне към високите
стойности (Фиг. 1). Това може да се обясни с теорията на Ериксън (1996) и концепцията
на Арнет (Arnett, 2000). Здравето и жизнеността са в основата на виталната личност
въобще, а в този период се реализира кризата интимност срещу изолация (Ериксън,
1996), която предполага постигането на интимност със себе си (идентичност), а след това
и интимност с другите. Интимността със себе си, очаква се, вече е пооформена от
юношеския период, интимността със семейство и приятели е в ход (младите не са вече
юноши, но не са още и възрастни), а интимността с партньор предстои да се развие в
епицентъра на ранната зрялост – любовта.
Следващата хипотеза също до голяма степен се потвърждава. Ценностите,
предполагащи професионален успех и изява са следващата по значимост категория (до
10-та по ранг спрямо средната аритметична стойност вкл. – Табл. 1). Това са темите на
дневен ред – младите са във вихъра на професионалния път, който са избрали –
обучението си, а повече от една трета от изследваните лица посочват, че работят.
Постигането на професионална идентичност е най-трудно, според Ериксън (1996), а това
е нещо, с което хората в пробуждаща се зрялост все още се справят. Интересно е, че
Свобода и социална справедливост, и Сигурност са също с високи стойности. Изглежда
това са необходимите вярвания и идеали – „стражи“ (Ериксън, 1996), които позволяват
на младите да изразяват спокойно идентичността си.
Последната хипотеза също като цяло се потвърждава – с най-ниски стойности са
Власт и Слава, като те са и единствените с положителен наклон. За младите стремежът,
пътят към постиженията, все още е по-важен от статуса, от самото постижение. По
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същата логика професионалните успехи ги следва, на 11-то място, материалното
благополучие. С най-близко до нормалното разпределение (Фиг. 1) са по-неясните
ценности, чиято формулировка в следващи изследвания може би трябва да се прецизира
– Непримиримо отношение към недостатъците и несправедливостта и Стремеж към
демократични промени и икономически просперитет. Множество от изследваните лица
споделиха при попълването на въпросника, че тези ценности не са им ясни и затова не
заемат особено място в ценностната им система. Лекият и безгрижен живот също е на
опашката на ценностната йерархия – няма място за това в живота на един разкъсващ се
между професионалната си сфера (изява и успехи) и личен живот (семейство, приятели,
партньор) човек в този развитиен период, нали така.
Именно това разбират най-добре обвързаните млади (Табл. 2). Поддържането на
любовни взаимоотношения кара младите да оценят (може би да преоценят) Лекия и
безгрижен живот за разлика от необвързаните. Съответно необвързаните държат на
независимостта и контрола (Власт) – цената на високото обществено положение често се
смята, че се плаща с жертване на задълбочени взаимоотношения с партньор. Найконсистентни, очаквано, по отношение Любовта са обвързаните – със стандартно
отклонение под единица. Съвсем естествено, въпреки че животът не е лек и безгрижен,
в името на любовта си струват усилията.
Младите, които имат много добри отношения със семейството (Табл. 3) ценят
повече от останалите Личното и семейно щастие и Здравето и жизнеността – стълбовете
на виталността в ядрото на семейството. А младите, които имат много добри приятелски
отношения (Табл. 4), ценят Приятелството и уважението повече от останалите.
Естествено е, когато човек държи на дадени ценности, да се влага в осъществяването им,
затова се появява връзката между много добри отношения и посочените релевантни
ценности.
Резултатите са съвсем логични на база посочените литературни източници. До
голяма степен интерпретацията се базира върху характеристиките на периода –
пробуждаща се зрялост – период, който опъва младите като мост над пропаст, който
едновременно събира и разделя юношеството и ранната зрялост като се виждат следи и
от двете, но сплетени в уникална, нова комбинация със своите предизвикателства, цели
и ценности.
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ПОДКРЕПА НА РАБОТНОТО МЯСТО НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ
РАЗСТРОЙСТВА С ЦЕЛ СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
Симеон Иванов Сапунджиев, СУ „Св. Климент Охридски”
SUPPORTING PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS AT THE
WORKPLACE WITH PURPOSE OF SOCIAL INCLUSION
Simeon Ivanov Sapundzhiev, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Резюме: Докладът представлява теоретично проучване, свързано със социалното включване
на лица с психични разстройства, чрез оказване на подкрепа за намиране и задържане на работа.
Ще бъде направен теоретичен анализ на същността и значението на социалната подкрепа,
социалното включване и кратък нормативен очерк на законодателството в сферата на трудовата
заетост при хората с увреждания. Ще бъдат описани модели, осигуряващи подкрепа на работното
място на лица с психични разстройства.
Ключови думи: социално включване на лица с психични разстройства, социална подкрепа,
трудово законодателство, модели на подкрепена заетост
Abstract: The report is a theoretical study related to the social inclusion of people with mental
disorders, by providing support for finding and keeping a job. A theoretical analysis will be made of the
nature and importance of social support, social inclusion and a brief regulatory outline of employment
legislation for people with disabilities. Models providing workplace support for people with mental
disorders, will be described.
Keywords: social inclusion of persons with mental disorders, social support, labor legislation,
models of supported employment

Увод
Ангажирането с трудова заетост предоставя не само финансови постъпления за
субекта, а и блага в полза на обществото. Освен материални ползи работата осигурява и
много емоционални и социални такива, трудещите се субекти винаги се идентифицират
със заеманите от тях длъжности. Неслучайно при ново запознанство между двама души,
след споменаване на името, първоначално най-силно буди интерес кой какво работи, с
какво се занимава, каква професионална квалификация притежава (и съответно
идентифицира), а впоследствие всичко останало.
Максимално добро състояние на социално включване се постига чрез постъпването
и задържането на работа от страна на лицето с психично разстройство. Освен финансово
възмездие, трудовата заетост предоставя на субекта престиж, социална среда и
множество интерперсонални релации. Въпреки всичко обаче наемането на работа на
лице с ментални проблеми не е толкова лесна инициатива. В сравнение с физически
инвалидизираните хора, за лицата с психични разстройства адаптацията към работното
място и колегиалния колектив е много по-трудна, бавна и комплексна. Докато за лицето
с физически дефицит е необходимо единствено изграждане на достъпна материална
среда (с която всички нови сгради задължително разполагат). При назначаването на
работа на лице с психично разстройство, е необходимо наличие на подкрепящ
професионалист (организационен психолог, клиничен социален работник, трудов
инструктор или др.), който да работи активно, целенасочено и продължително (колкото
е необходимо в конкретния случай), както със самото лице, така и с работодателя и
екипа.
Наемането на подходяща трудова заетост ще предостави възможност на
лицата с психични разстройства да станат по-активни и равноправни участници в
социалния живот, което ще способства за подобряване на жизнения им
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стандарт и ще създаде условия за развитие на техния капацитет като личности,
ще изгради нови социални връзки, трудът им ще допринесе за обществото, наемането им
на работа ще подпомогне финансово самите лица и техните семейства.
Наличието на безработица и дефицитът на свободни работни места е характерен за
всички развити съвременни общества. Сега пазарът на труда е свободен, а развитието му
се диктува най-вече от конкурентоспособността на кандидатите и изискванията на
търсещите персонал организации. Когато търсенето и предлагането на работна сила
достигнат своята пресечна точка, се удовлетворяват всички субекти на пазара на труда.
Въпреки това, чрез множество свои институции и присъщите им механизми, държавата
все пак се намесва, като основен регулатор за развитието на обществото, чрез
осигуряване на заетост за определени групи от трудоспособните му членове
(Сапунджиев, С., б, 2013, стр. 131-132).
Социално включване и социално изключване
За М. Йоргова социалното изключване е „процес, при който отделни индивиди или
групи от хора поради бедност, липса на адекватно образование и квалификация или
дискриминация, са изключение от участие в дейности на различни равнища, които са
норма за другите хора в обществото” (Йоргова М., 2011, стр. 9). Ф. Бородкин определя
развиващото се социално изключване като „последователност от състояния на
относителна социална депривираност”, както и като „последователност от
обстоятелства, които довеждат индивида или групата от нормално състояние до
състояние на изключеност” (Бородкин, Ф., 2000, стр. 16). Тези негативни социални
процеси пораждат впоследствие следните състояния на социално изключване:
„изключеност от средства за съществуване, изключеност от социалната система,
изключеност от културно потребление, изключеност от политически избор и масови
организации, невъзможност да се разбира случващото се” (Wolf, M., 1994, стр. 81-102).
Според А. Уолкър и К. Уолкър социалното изключване е „динамичен процес на пълно
или частично отстраняване на човека от социалните, икономическите, политическите
или културните системи, които определят социалната му интеграция в обществото” (по
Нунев, С., 2009, стр. 81). Обобщено може да се каже, че социалното изключване е процес,
то е вследствие от социалните и икономически промени, затова е многомерно явление,
животът на пострадалите от него е засегнат във всички житейски сфери. Социалното
изключване е също „кумулативно явление”, причинено от липсата на ресурси, което
довежда до „ситуация на многоизмерна депривация”, характеризира се със загуба на
усещане за идентичност, прекъсване на връзките с обкръжаващата среда и общността.
Социалното изключване се е превърнало в „социална патология, характеризираща се с
многоизмерна депривация, с различни степени на многопланово напрежение, с
дезинтеграция, с различни по степен и форма дефицити в участието...” (Сапунджиев, С.,
б, 2018, стр. 160-161).
Социалното включване е структуриран процес с научна обосновка и основа за
развитие на специализирани политики или иначе казано - „последователност от
политически действия за осигуряване на равен достъп до ресурси, права и услуги,
необходими за пълно участие в обществения живот и достойно съществуване на
изпадналите в риск от бедност и социално изключване, както и за борба с всички форми
на дискриминация, водещи до изолация” (Fachdienst der Lebenshilfe, 1995, стр. 13).
Трудова заетост при лицата с психични разстройства
Според Кодекса на труда (Обн. 22.05.2018г.), са дефинирани няколко преференции
за хората с увреждания и трудоустроените. На първо място съществува относителна
забрана за полагане на извънреден труд. Освен това те имат право на по-голям платен
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годишен отпуск, в размер на минимум поне 26 работни дни. В този аспект трябва да
споменем и друг изключително важен нормативен акт, който е съвсем нов за нашата
страна и чрез който се гарантира равен достъп на хората с увреждания до свободния
пазар на труда – това е Законът за защита от дискриминация, подкрепящ недопускането
и нетолерирането на дискриминационните процеси, в чийто обсег често попадат хората
с увреждания и в частност потребителите на проекта.
Законът за хората с увреждания задължава работодателите да осигурят и
поддържат работни места за лица със специфични потребности, по пропорционален брой
според големината на управляваните от тях организации. Съгласно чл. 38, ал. 1,
работодателите, които имат задължение да назначат лица с трайни увреждания, са:
 работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;
 работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от
средносписъчния си състав (ЗХУ, Oбн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г).
Тези работни места трябва да бъдат оборудвани с всички необходими
специализирани технически средства и да бъдат изпълнени специфичните условия за
удовлетворяване на възможността за труд. При наемане на работа на лица с трайно
намалена работоспособност се прилагат общи разпоредби на трудовото законодателство
и специални законови и подзаконови юридически документи, с основната цел да се
защитят техните специфични потребности и да се стимулират работодателите по-често
да ги наемат на работа. Поради тази причина, чл. 52 от Закона за насърчаване на заетостта
гарантира на работодателите осигуряването на трудово възнаграждение за наетите от тях
хора с увреждания, на нови или вече съществуващи работни места, за период до 12
месеца (ЗНЗ, изм. ДВ. бр. 91 от 2.11.2018 г.). В този дух е съставен и чл. 42а, ал. 3, който
предвижда осигуряване на месечна финансова подкрепа за хора с увреждания (имащи
право на социално подпомагане), които сами са си намерили работа (Сапунджиев, С., а,
2018, стр. 715-716).
По отношение трудовата заетост на хората от тази уязвима целева група, Законът
за хората с увреждания предоставя възможност работодателите от обичайна и
специализирана работна среда, да бъдат стимулирани, ако се осигурят работни места за
хора с увреждания – възстановяват се със средства от държавния бюджет между 30 и 50
на сто от дължимите осигурителните вноски за служителите с увреждания, които са за
сметка на работодателя, осигуряват се също финансови средства за адаптиране на
работно място и архитектурната среда, оборудване на работно място, за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд и други. Данъчните облекчения, които
държавният апарат е създал и предвидил с цел улесняване на социалната интеграция на
хората с увреждания, чрез полагане на труд, са упоменати в Закона за корпоративното
подоходно облагане. Той предвижда цялостно преотстъпване на корпоративния данък на
юридическите лица със статут на специализирани предприятия, кооперации и обособени
производствени единици, членуващи в национално представените организации на хора
с увреждания (ЗКПО, Изм. и доп. ДВ. бр. 96 от 06.12.2019 г.).
Социална подкрепа
Безспорно е че всеки субект има потребност от това да принадлежи в общност, от
афилиация и социална подкрепа. Но какво всъщност е социалната подкрепа. В.
Найденова обобщава множество определения в едно – социалната подкрепа е „наличност
от ресурси, които другите хора ни предоставят на разположение” (Найденова, В., 2005,
стр. 500). Тя е междуличностно взаимодействие, което логично следва да бъде
осъществявано поне между минимум две лица, с две основни характеристики –
количество и качество. Количественият признак се определя от броя на хора, с които
конкретният субект общува, а качественият от „естеството и степента на близост на
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връзките” (пак там). За психиатъра Н. Машонов, основният ресурс на превенцията на
психичните разстройства е именно „социалната група, към която той (страдащият)
принадлежи” (Машонов, Н., 2011, стр. 109).
Weiss извежда шест компонента на социалната подкрепа:
 „Чувство за емоционална близост и сигурност;
 Чувство за принадлежност към една група от хора с общи интереси и
развлекателни дейности;
 Признаване на компетентност и умения;
 Увереност, че може да се разчита на други за помощ;
 Съвети и информация;
 Чувство за отговорност за благосъстоянието на друг” (по Бабакова, Л., 2013, стр.
360).
Социалната среда е „съвкупност от обективни и субективни елементи и фактори на
обществения живот” (Михайлов, С., 1996, стр. 475). Социалната подкрепа не е само
едностранен акт. За субекта е важно да получава социална подкрепа, но не по-маловажно
е и той сам да притежава капацитет за предоставяне на такава подкрепа на нуждаещите
се от помощ членове на неговата социална среда. Типичен пример за подобна
интеракционистка подкрепа са колегиалните взаимоотношения в работния колектив.
Тоест, проявата и получаването на социална подкрепа не е необходимо да е
задължително от най-близките емоционално до субекта лица, а може да се осигури (и то
в добро качество) от по-разширения социален кръг, в лицето например на колеги или
познати.
В своята теория за социалната подкрепа, А. Laireiter откроява два основни фактора,
които я диференцират. Първият е „психологическа форма на подкрепа”. От своя страна
той се диференцира на пет отделни категории:
 „близост, съпричастност, доверие и свързаност,
 подкрепа и поддръжка на самооценката,
 свързаност с групата, интеракция, принадлежност към дадена социална мрежа,
 емоционална подкрепа,
 ориентиране, решаване на проблеми на когнитивно ниво” (Найденова, В., 2009,
стр. 503-505).
Вторият фактор съдържа т. нар. „инструментални форми на подкрепа”:
 информация, съвети,
 финансова помощ,
 материална помощ и услуги,
 практическа помощ,
 интервенции” (пак там).
Модели на подпомагане на заетостта при хора с психични разстройства
Модел за подкрепена заетост
Проект „Шанс за по-добра възможност” представлява модел, насочен изцяло към
подкрепа за намиране и задържане на трудова заетост на лица с психотични разстройства
(Дог. №BG051PO001-7.0.07-0127-С0001, Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”). По него се обучават клинични специалисти в ролята им на
„трудови инструктори”, които да работят с клиентите и сред които бях и аз, в ролята ми
на клиничен социален работник. Какво всъщност означава терминологичното съчетание
„подкрепена заетост”. В горецитирания проект са предоставени две основни
определения:
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 „Целта на подкрепената заетост е да помогне на хората със сериозни психични
разстройства да намерят и задържат работа на интегрирания пазар на труда. Подкрепена
заетост улеснява процеса на възстановяване, като подкрепя клиентите в техните усилия
да продължат живота си отвъд болестта”.
 „Подкрепена заетост е „оказване на подкрепа и помощ на хората с увреждания
или други групи в неравностойно положение да получат и запазят платената си работа
на отворения пазар на труда” (пак там).
Критериите за прием на клиенти по Проекта включват не само формалната
диагноза на конкретния субект, присъстваща в персоналната му медицинска
документация, а се обръща внимание и на реалното му актуално състояние и капацитет
за социално функциониране.
В следващата Таблица № 1 са представени задачите и свързаните с тях дейности по
подкрепа на бенефициентите. Именно тези дейности са в основата на модела за социално
включване чрез Подкрепена заетост.
Таблица 1. Задачи по подкрепа на лицата с психични разстройства, участници в
Проект „Шанс за по-добра възможност” (пак там).
Задачи
Целта на
подкрепата

Нуждите са
индивидуални

Изследване на
нуждите

Обем на подкрепата

Къде, кога и от кого

Различни форми на
подкрепа

„Целта на оказването на подкрепа на и извън работното място е да помогнете на
клиентите да задържат работното си място. Подкрепата е различна според
етапите на заетостта, които са:
 Започване на нова работа;
 Работно ежедневие;
 Криза на работното място;
 Приключване на договора.
Предоставяната подкрепа зависи от индивидуалните нужди на клиентите. Някои
клиенти се нуждаят от подкрепа, за да научат новите си задължения в компанията
и предпочитат редовно да имат трудов инструктор на работното си място, докато
други се нуждаят от подкрепа, за да поемат новата си професионална роля или
да се справят с трудностите, които срещат с колегите си, и предпочитат да
получават подкрепа извън работното си място.
За да се определи най-подходящите вид и ниво на подкрепа, трябва да се
осъществят консултации с клиента, работодателя, колегите и важни хора в
живота на клиента. това следва да се осъществява регулярно, за да се гарантира,
че подкрепата е ефективна и ценна. Важно е ролята на трудовия инструктор да
бъде ясна и прозрачна за всички включени в процеса.
 обемът на необходимата подкрепа обикновено е по-голям тогава, когато
клиентът започва нова работа, и с течение на времето постепенно намалява;
 обемът на предоставяната на работното място подкрепа варира при
различните организации;
 подкрепата следва да бъде на разположение по всяко време, когато
служителят или работодателят имат нужда от такава, защото това е един от
факторите за успеха на целия процес.
Къде, кога и от кого да бъде предоставена подкрепата зависи от нуждите на
клиента и възможностите на работодателя.
 Трябва да се осигури подкрепа на работното място само тогава, когато
предоставяната от организацията естествена подкрепа не е достатъчна, за да
удовлетвори нуждите на съответния клиент;
 Трябва да се правят опити за насърчаване на естествената подкрепа
извън работното място (например, насочване на клиента към специалисти,
които могат да му помогнат с икономически, семейни и свързани с
психичното здраве въпроси, и т.н.).
Подкрепата на и извън работното място може да се реализира под много форми.
Отговорност на трудовите инструктори е да гарантират, че подкрепата
удовлетворява нуждите на конкретния клиент и е приемлива за работодателя.
Трудовият инструктор следва да подпомогне клиента да прави информирани и
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Подкрепа при
започване на нова
работа

реалистични избори как, къде и от кого да бъде предоставена тази подкрепа” (пак
там).
„В тази фаза ударението пада върху усвояването на задачите, изграждане на
работни връзки с колегите и вникване в организационната култура.
 Клиентът да се запознае с колегите и преките си ръководители; важно е
да започнат да го възприемат като ценен колега и като част от екипа;
 Клиентът да научи задачите, които ще трябва да изпълнява; новият
служител трябва да изпълнява задачите си съобразно приетите в
организацията стандарти и своите възможности;
 Да научи за по-важните аспекти на организацията;
 В края на този етап, трудовият инструктор следва да бъде готов с
индивидуален план за подкрепа в работата и обучението за изпълняване на
новите задължения от страна на клиента;
 Ако клиентът, неговите колеги и работодателят са съгласни,
препоръчително е трудовият инструктор да прекарва известно време на
работното място, за да подпомага процеса на усвояване на задачите и
първоначалното им практикуване (…);
 Не може да се каже точно колко време е необходимо трудовият
инструктор да подкрепя своя клиент на работното му място; препоръчително
е трудовият инструктор да редуцира присъствието си когато се увери, че
неговият клиент се справя със задачите си на приемливо ниво” (пак там).

В качеството ми на организационен психолог и клиничен социален работник взех
участие в дейностите по настоящия проект, в ролята на трудов инструктор. Съобразно
настоящия модел, първоначално набирах работодатели, които преминаваха
информационно обучение за същността и проявления на психиатричните диагнози. При
желание от страна на работодателите да наемат лице с психично разстройство,
колегиалният екип, в който ще бъде нает новият работник също преминаваше
информационно и антистигма обучение. По този начин бъдещите колеги нямаха
притеснения от това, че ще работят с човек с ментален проблем, бяха запознати с това
как да му помогнат, ако например има предвестници на психиатрична криза или
затруднения в комуникацията. Преките ръководители, винаги съветвах да
операционализират и структурират задълженията на своя нов служител. Съобразно
индивидуалната специфика на моя клиент, заедно с него присъствах и през първите дни
на новото му работно място, с цел той да бъде по-спокоен и да му окажа своевременно
нужната необходима подкрепа, заедно с обсъждане и вентилиране на преживяното след
края на работния ден.
Модел „Clubhouse”
Клубните къщи по Модел на психосоциална рехабилитация „Clubhouse” са
създадени за подкрепа на хора с психични разстройства. По време на участието си в
дейности по Модела, „членовете” (клиентите) получават перспектива за социално
включване в основните социални сфери, като тези на приятелите, семейството, заетостта
и образованието, както и до услугите и подкрепата, от които може да се нуждаят
поотделно, за да продължат социалното си включване. Моделът осигурява
психосоциална рехабилитация за хора, чийто живот е бил тежко нарушен поради
психичното им разстройство и които се нуждаят от подкрепата на другите „членове” и
на професионалистите (Clubhouse International, 2019).
Моделът на психосоциалната рехабилитация „Clubhouse” („Клубна къща”) е модел
на социална услуга за психосоциална рехабилитация в общността. Моделът помага на
хора с психични разстройства да се присъединят към обществото и да запазят мястото
си в него. Той залага на силните страни на потребителите и осигурява взаимопомощ,
наред с професионалната подкрепа от персонала. Така потребителите получават
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професионално обучение и социална подкрепа. Валидността му се модерира и одобрява
от Международния център за развитие „Clubhouse”.
Джон Биърд – един от пионерите в работата в обществени служби за психично
здраве, е нает като първият директор на Клубна къща. Той формализира голяма част от
Модела и запазва фокуса върху общността, като източник на взаимна подкрепа за
членовете. Една от ключовите програми, създадени по това време, е програма за
професионална готовност за работа, която осигурява на клиентите на временна работа
на непълно работно време, с цел така да им се помогне да се подготвят за намиране на
постоянна работа.
Таблица 2. Процентно разпределение на различните
видове заетост по Модел „Clubhouses”(брой обхванати клиенти в %).
Clubhouses в САЩ

Clubhouses извън САЩ

Средни стойности
Акредитирани Неакредитирани Акредитирани Неакредитирани
(N = 61)
(N = 41)
(N = 18)
(N = 39)
Предлагана преходна заетост

98 %

83 %

73 %

82 %

Предлагана подкрепена заетост 97 %

83 %

87 %

76 %

Предлагана независима заетост 98 %

97 %

93 %

79 %

Модел „Clubhouses” залага на социално включване основно чрез осигуряване на
„преходна”, „подкрепена” и „независима” заетост. В Таблица № 2 са описани високите
процентни стойности на броя обхванати клиенти в Клубните къщи в и извън САЩ.
Модел на социално предприемачество
В. Ганева описва модел за социално включване чрез развитие на социалното
предприемачество. Най-общо казано това е бизнес модел, ориентиран не само към
финансова печалба, но и към социална отговорност към уязвимите обществени групи.
Социалното предприемачество не е бизнес, който отделя определена част от печалбата
си за благотворителност, а има за основна главно социална цел. Тоест социалното
предприемачество е пресечна точка между „благотворителността” и „традиционното
предприемачество”.
Подкрепата, която социалното предприемачество предоставя е под формата на:
 „осигуряване на заетост на членове на уязвими групи;
 предоставяне на услуги на пазарен принцип, пряко предназначени за
задоволяване нуждите на уязвимите групи;
 генериране
на
приходи
от
стопанската
дейност,
които
се
реинвестират в разширяване на подкрепата за уязвимата група;
 съчетаване и на трите подхода, което в случая със социалните
предприятия на нестопанските организации, е най-често използваният подход” (Ганева,
В., 2016, стр. 177).
Същността на социалното предприемачество е именно идеята за подкрепа на
хората с увреждания в процеса на трудова реализация.
Заключение
Пресечната точка между социалното включване и трудовата заетост е
специализираната подкрепа на работното място. Тя се фокусира върху възможностите,
а не върху дефицитите на хората с уврежданията, като на първо място оказва подкрепа
на лицето в съответствие с неговите индивидуални потребности и на второ място чрез
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предоставяне на консултации на работодателите и работните колективи. Подкрепата на
работното място при хората с увреждания е необходима когато лицето търси работа, след
това, когато намери и за да задържи желаната от него работна позиция, при първоначална
адаптация и при потенциално възникване на определени предизвикателства и проблеми.
Подкрепата на лицата с психични разстройства на работното място ще им
предостави незаменима възможност да станат по-активни и равноправни участници в
обществения живот, което ще способства за подобряване на жизнения им
стандарт и ще създаде условия за развитие на техния капацитет като личности (въпреки
негативните последици от болестта), ще изгради нови социални връзки, трудът им ще
допринесе за обществото, работата им ще подпомогне финансово и самите лица и
техните семейства, ще се формира чувство за удовлетвореност и полезност, колегиалната
среда ще предостави възможност за осъществяване на многоаспектни социални релации.
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Аннотация: В статье рассматриваются критерии позитивной социализации человека на
примере подросткового, юношеского возраста и у молодежи. Отмечается, что трансформация
современного общества требует пересмотра содержания и психологических механизмов
социализации современного человека. Понятие позитивной социализации включает в себя
характеристику результата освоения социальных норм и правил жизни и психологического
благополучия. Психологическое благополучие человека рассматривается как совокупность
психологических механизмов позитивного функционирования субъекта и субъективная оценка
меры близости его актуального состояния к состоянию желаемому. Показатели
социализированности человека обусловлены особенностями его возраста и социального статуса.
Достижение социализированности подростков, юношей и молодежи детерминировано ведущей
базовой психологической потребностью: в подростковом возрасте – потребностью во взаимосвязи
с другими людьми, в юношеском возрасте – потребностью в автономии, у молодежи - потребностью
в компетентности.
Ключевые слова: позитивная социализация, психологическое благополучие, базовые
психологические потребности
Abstract: The paper considers criteria of positive socialization of adolescents and young people. The
transformation of the modern society requires re-evaluation of psychological mechanisms and contents of
socialization. The concept of positive socialization combines mastering of social norms and rules of life with
psychological well-being. Psychological well-being is understood as a set of psychological mechanisms of
positive functioning of the subject and a subjective assessment of the proximity of own’s current state to the
desired state. Indicators of a person’s socialization are determined by the characteristics of age and social
status. Successful socialization during adolescence and young age is determined by the most urgent basic
psychological need: relatedness in early adolescence; autonomy in adolescence; competence in youth.
Keywords: positive socialization, psychological well-being, basic psychological needs

Первоначально понятие социализации получило свое оформление в социологии:
именно в рамках этой науки социализация была определена как процесс накопления
людьми социального опыта, как процесс и результат усвоения социальных норм и
отвечающего им социального поведения, способов совместной жизни и деятельности
людей в обществе, обретение ценностей конкретной культурно-исторической
традиции. Социализация обеспечивает и процесс успешного существования человека в
обществе, и сохранение самого общества с его устоями, традициями, правилами. В
психологии и педагогике социализация понимается как процесс развития человека во
взаимодействии с окружающим его миром, процесс вхождения индивида в общество
(Мудрик, 2011).
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В социализации можно обозначить три основных области ее функционального
назначения: усвоение социального опыта, его воспроизводство в действиях и поступках
и социальное творчество человека. Полнота реализации этих функций обеспечивает
социализированность человека (Мудрик, 2011), которая проявляется в демонстрации
поведения, соответствующего нормам и требованиям общества, конкретного сообщества
и группы. Это общее представление о социализации отражает тот ракурс ее изучения,
который может быть условно обозначен как объектный, т.е. рассматриваемый со
стороны социальных и общественных институтов и общества в целом. При этом
предполагается, что социализация – это процесс воспроизводства, усвоения, и
порождения общественно полезного, общественно значимого опыта, обеспечивающего
поступательное развитие общества в соответствии с неким общественным идеалом.
Изменения современной общественной жизни существенным образом влияют на
процессы социализации. Прозрачность и даже исчезновение территориальных границ (и
вследствие развития транспортных сетей, и вследствие появления и развития сети
Интернет), глобализации практически всех сфер общества (за исключением
политической сферы), динамика и масштаб перемен, информатизация, –
трансформируют значение и влияние микросообществ и социальных групп на
формирование норм, ценностей, правил поведения. Общественный идеал и понятие
социальной нормы становится многообразными и разнообразными и поэтому
утрачивают свое назначение как единственно правильные и задающие направление
социального развития. Проблема ориентации в социальной информации, выбора и
принятия решений становится центральной в современном мире и, фактически,
определяет направление социализации человека. Если в конце двадцатого века многие
ученые – философы, социологи, психологи, – отмечали, что умение адаптироваться к
изменениям станет более значимым и важным, чем обладание конкретными навыками и
знаниями, то уже в начале двадцать первого века ведущей способностью современного
человека называют не способность к адаптации, а способность к изменениям. Не умаляя
значения общественно центрированного понимания социализации, следует заметить, что
в наше время возрастает ее значение как процесса, обусловленного развитием
субъектности человека (Волкова, Суворова и др., 2012). Способность к преобразованиям
становится ведущей способностью и потребностью современного человека. Поэтому
сегодня можно говорить о преобладании креативной и субъектной составляющих
социализации, когда и сами нормы, ценности, способы их достижения, оценка
пригодности порождаются новыми поколениями и успешно соперничают с нормами и
ценностями поколения предыдущего. В психологических, педагогических,
социологических исследованиях социализации подчеркивается
двунаправленный
характер связей и отношений человека и общества, в которых обе стороны вносят
существенный вклад в отношения (Волкова и др., 2016; Ковалева, 2003; Мудрик, 2011;
Рубинштейн, 1957; Слободчиков, Исаев, 2013). С одной стороны, нормы, правила,
традиции существуют в обществе вне человека и до него, с другой - освоение этих
правил, норм и традиций требует активного включения личности в этот процесс,
поскольку личность выступает как воедино связанная совокупность внутренних
условий, через которые преломляются все внешние воздействия (Рубинштейн,1957).
Собственно, психологический ракурс изучения социализации связан, на наш взгляд, с
анализом двунаправленности этого процесса, с изучением не столько внешней
успешности социализации, не только просоциального поведения, но и внутренних
условий достижения этого результата, в первую очередь, субъективной
удовлетворенности человека результатами его усилий и собственной жизнью и его
психологического благополучия.
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Важнейшим аспектом рассмотрения социализации является ее качественный
аспект – оценка исходов социализации, которая чаще всего выражается в терминах
успешности-неуспешности. Так, в зависимости от результатов социализация молодого
человека может рассматриваться как успешная, нормальная, когда осваиваются
легитимные и одобряемые обществом социальные роли, либо как неуспешная,
аномальная, когда осваиваются те социальные роли, которые обществом не одобряются
или признаны нелегитимными. С этой точки зрения говорят об успешной социализации,
эффективной социализации и т.д. В понятие позитивной социализации вкладывается
несколько иной смысл: речь идет не только о внешней, социальной успешности, сколько
о внутреннем благополучии человека, ощущении удовлетворенности своей жизнью и
деятельностью; речь идет о психологической цене, которую современный человек
платит за достигнутые результаты. Поэтому необходимо выделять две группы критериев
позитивной социализации. Внешние (объективные) критерии социализации будут
связаны с демонстрацией человеком просоциального, социально одобряемого поведения
в общественно значимых сферах жизни – в семье, профессиональной деятельности,
учебе, общественной активности. Внутренние (субъективные) критерии будут
коррелировать с переживанием удовлетворенности своей жизнью, с психологическим
благополучием человека.
В психологии благополучие определяется двояко: как достижение удовольствия и
избегание неудовольствия, ощущение счастья (гедонистический подход) или с точки
зрения полноты самореализации личности в конкретных жизненных условиях и
обстоятельствах, нахождение творческого синтеза между запросами социального
окружения и развитием собственной индивидуальности (эвдемонический подход).
Тренд современных исследований благополучия – объединение достижений
гедонистического и эвдемонического подходов (Бенко, 2015).
В концепции Э. Динера (Diener, 1984) речь идет о субъективном благополучии,
под которым понимается удовлетворенность человека различными сферами жизни.
Человек, чаще испытывающий удовлетворенность своей жизнью и редко - неприятные
чувства, имеет высокий уровень благополучия. Человек же, у которого доминируют
отрицательные эмоции, редко испытывает чувства радости и счастья имеет низкий
уровень субъективного благополучия. Этот подход имеет, на наш взгляд, некоторые
ограничения. Несмотря на то, что эмоциональная составляющая, несомненно, выступает
надежным индикатором благополучия человека, ее значение и, тем более, полный
приоритет являются преувеличенными. Особенно это важно, если речь идет о детских
возрастах, когда общий позитивный эмоциональный настрой может маскировать
наличие проблем личностного развития.
Понятие психологического благополучия связано с идеями позитивной психологии
об условиях и критериях полноценного функционирования человека. Исследователи,
работающие в этой парадигме, утверждают, что субъективное переживание счастья – это
не только и не столько позитивные переживания, но и ощущение самореализации
человека, его самоосуществления.
И. Макгрегор и Б.Р. Литтл предложили рассматривать понятие психологического
благополучия как совокупность счастья (положительные эмоции и удовлетворённость
жизнью) и осмысленности жизни (личностный рост, цели и связанность) (McGregor,
Little, 1998).
В концепции психологического благополучия К. Рифф в качестве показателей
психологического благополучия выделяют самопринятие человека, его позитивные
отношения с социумом, управление окружающей средой, наличие жизненных целей,
личностный рост и автономию (Riff, Keyes, Lee, 1995). Самопринятие отождествляется
с позитивной самооценкой; под позитивными отношениями с окружающими понимается
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способность быть открытым для общения, умение сопереживать, наличие навыков
установления и поддержания контактов с другими людьми, а также желание быть гибким
и умение искать компромисс; для эффективного управления окружающей средой
необходим ряд качеств, которые определяют успешное освоение различных видов
деятельности, способность к преодолению трудностей на пути реализации собственных
целей; цели в жизни порождают чувство необходимости существования, понимание
ценности тех событий, которые происходили в прошлом, происходят в настоящем, и
будут происходить в будущем; личностный рост проявляется в стремлении развиваться,
воспринимать новое, чувствовать собственный прогресс, верить в себя; автономная
личность не боится противопоставить своё мнение окружающим, способна быть
независимой, даёт себе оценку, опираясь на собственные предпочтения, и имеет
нестандартное мышление и поведение. Основная идея концепции психологического
благополучия К. Рифф состоит в том, что развитость этих личностных компонентов
обеспечивает позитивное функционирование личности, а также степень самореализации
человека, которые отражаются на субъективном уровне через переживание
удовлетворённости и счастья (Riff, Keyes, Lee, 1995). Таким образом, психологическое
благополучие человека - это совокупность психологических механизмов позитивного
функционирования субъекта и субъективная оценка меры близости его актуального
состояния к состоянию желаемому, удовлетворенность актуальным уровнем жизни.
Однако, это общее представление о композиции благополучия, о его компонентном
составе оставляет открытым вопрос о динамической составляющей, мотивационной
основе развития благополучия.
Ответ на этот вопрос можно получить при рассмотрении теории самодетерминации
Э. Деси и Р. Райана (Deci, Ryan, 1985). В этой теории психологическое благополучие
определяется реализацией трех базовых, изначальных, имманентно присущих каждому
человеку потребностей - потребности в автономии, которая представляет собой
стремление чувствовать себя инициатором собственных действий, самостоятельно
контролировать свою жизнь и своё поведение; потребности в компетентности как
желания
достичь определённых внутренних и внешних результатов и быть
эффективным в какой-либо деятельности ; потребности во взаимосвязи с другими
людьми, которая представляет собой стремление к установлению прочных отношений,
основанных на чувстве привязанности и принадлежности к некой группе. Благополучие
рассматривается в теории самодетерминации как предпосылка, условие, а также и как
результат, «положительное последствие» взаимного действия внутренней мотивации,
личностного потенциала человека и условий среды (социальной, природной), которые
способствуют раскрытию этого потенциала (Deci, Ryan, 1985).
Объединяя эти подходы, можно предположить, что компоненты психологического
благополучия (механизмы позитивного функционирования и субъективная
удовлетворённость актуальным уровнем жизни) - это составляющие личностного
ресурса, личностного потенциала человека. Мотивационная основа этого процесса
связана с реализацией базовых психологических потребностей.
При общей доказательности тезиса о том, что психологическое благополучие – это
развитость определенных личностных компонентов
для позитивного
функционирования личности и субъективная удовлетворенность человека, которое
достигается через реализацию базовых психологических потребностей, необходимо
учитывать логику развития этих структур на разных ступенях онтогенеза. Развитие
отношений человека с людьми, миром и самим собой, управление окружающей средой,
самоопределение, личностный рост подчиняются законам развития, на каждой
возрастной ступени имеют свои содержательные и структурные особенности и
неодинаковы на разных возрастных ступенях. В каждом возрасте удовлетворение
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базовых потребностей будет находить свое выражение в социальных достижениях,
опосредованных ведущей деятельностью.
В подростковом возрасте ведущей деятельностью выступает общение с теми
людьми, взаимодействие с которыми обеспечивает общественную полезность,
общественно полезную активность (так, как она понимается подростками, живущими в
конкретных исторических условиях). Наличие и содержание жизненных целей,
стремление к личностному росту будут определяться тем, насколько развита и
реализована потребность во взаимосвязи с другими людьми. Удовлетворение этой
потребности у подростков будет определять его психологическое благополучие.
Реализация потребности в автономии и компетентности будет разворачиваться в
плоскости отношений с другими людьми.
В юношеском возрасте доминирующим процессом будет удовлетворение
потребности в автономии. Доминантой психологического благополучия в этом возрасте
будет выступать самоопределение личности в разных сферах жизни и деятельности – в
учебе, в отношениях со сверстниками, в труде. Педагоги и психологи, изучающие
развитие личности в юношеском возрасте, отмечают эгоцентричность человека в этот
возрастной период, преобладающий интерес к собственным переживаниям, а не
чувствам и переживаниям другого (Слободчиков, Исаев, 2013). Вероятно, на этом
возрастном этапе субъектная составляющая социализации начинает играть самую
заметную роль: воспроизводство и усвоение общественных норм уступают процессу
порождения новых норм и правил. Формирование различных группировок и борьба за
лидерство в них подчинено задаче осознании собственной индивидуальности юноши.
Психологическое благополучие будет связано с принятием себя и ответственностью за
собственный выбор и решения.
У молодежи ведущей потребностью будет выступать потребность в
компетентности. Задаче удовлетворения этой потребности будут починены и стремление
к автономии, и взаимодействие с другими людьми. Реализация этой потребности
определяет психологическое благополучие молодого человека и обуславливает
социализированность, что проявляется в профессиональной идентичности молодежи,
ответственном родительстве, ответственного отношения к здоровью, нормативности
поведения и приверженности законам, альтруистическом отношении к другому человеку
(Волкова Е.Н., Вереитинова, Волкова И.В., Михалюк, 2016).
Таким образом, при рассмотрении позитивной социализации в подростковом,
юношеском возрастах и у молодежи необходимо учитывать две основные детерминанты:
во-первых, психологическое благополучие человека как совокупность психологических
механизмов позитивного функционирования субъекта и субъективную оценку меры
близости его актуального состояния к состоянию желаемому; во-вторых, показатели
социализированности субъекта, обусловленные особенностями его возраста и
социального статуса. Достижение социализированности подростков, юношей и
молодежи будет управляться ведущей базовой психологической потребностью: в
подростковом возрасте – потребностью во взаимосвязи с другими людьми, в юношеском
возрасте – потребностью в автономии, у молодежи – потребностью в компетентности.
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Abstract: The article dwells on the problem of psychological and psychosomatic well-being of
educators and gives the data of the pilot research done among the students of the faculty of pedagogy and
psychology, future teachers of primary school and pedagogical psychologists – problems that require new
approaches towards their professional training.
Keywords: pedagogical capabilities, job profile diagram, professional activities of teachers,
neurotization, psychopathyzation, neurotic disorders, neurotic style of work.

Проблема психологического здоровья педагогов не нова ни в педагогической
психологии, ни в психологии труда, ни в других смежных отраслях психологической
науки, но с каждым годом приобретает все большую актуальность.
Общее мнение психологов, как теоретиков, так и практиков, однозначно
относительно того, что здоровье подрастающего поколения во всех его аспектах – это
производное от здоровья взрослых, воспитывающих и обучающих это поколение. И
особенно это касается психологического здоровья.
Однако в истории педагогической психологии и других психологических
дисциплин эта проблема появилась не в одночасье, самоё ее развитие прошло через ряд
этапов.
Предварительным мы считаем этап разработки концепции педагогических
способностей в трудах Н.Д.Левитова, Ф.Н.Гоноболина, В.А.Крутецкого и других
корифеев педагогики и педагогической психологии (60-70 гг), основные положения
трудов которых стали классическими и воспринимаются нами безусловно и
аксиоматично.
Н.Д. Левитов определяет педагогические способности как совокупность качеств,
обеспечивающих успешность профессиональной деятельности, прежде всего, умение
интересной и эффективной передачи знаний детям, наблюдательность и понимание
учащихся, творческий склад мышления и организаторские способности (Левитов НД.,
1963).
Ф.Н. Гоноболин добавляет к этим качествам быстрое реагирование на различные
педагогические ситуации, способность к убеждению и педагогический такт. Он также
обращает внимание на личностные свойства учителя, но такие, которые составляют
нравственно-идеологическую направленность личности, а именно: убежденность,
целеустремленность и принципиальность (Гоноболин Ф.Н., 1965).
Комплексность и детализированность характеризуют структуру педагогических
способностей В. А. Крутецкого. Он выделяет (Крутецкий В.А., 1972 ):
1) Дидактические способности. Умения доступно, ясно и понятно излагать
учебный материал, адаптировать его к индивидуально-возрастным особенностям
учащихся, вызывать интерес к предмету, стимулировать активную познавательную
деятельность школьников.
2) Академические способности. Способности к соответствующей области наук
(математике, литературе), глубокое и свободное владение материалом, проведение
исследовательской работы.
3) Перцептивные способности. Способность проникать во внутренний мир
ученика, психологическая наблюдательность, понимание личности и временных
психических состояний учащегося.
4) Речевые способности. Способности ясно и четко выражать свои мысли и
чувства с помощью вербальных и невербальных средств.
5) Организаторские
способности.
Умения
организовывать
ученический коллектив, участвовать
в
динамике
его
развития,
сплачивать его, воодушевлять на решение
важных
задач,
планировать
и
контролировать свою собственную работу.
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6) Авторитарные способности. Способность непосредственного эмоциональноволевого влияния на учащихся, авторитетность, высокий уровень волевых качеств
педагога, чувство ответственности за обучение и воспитание школьников.
7) Коммуникативные способности. Способность к установлению педагогического
сотрудничества, общению с детьми, наличие педагогического такта.
8) Педагогическое воображение (прогностические способности). Способность
предвидения последствий своих действий, воспитательное проектирование развития
личности учащихся, прогнозирование развития тех или иных качеств воспитанников.
9) Способность к распределению внимания. Чувство времени. Способность к
планированию материала, мониторингу психологического и физического состояния
учащихся, отслеживанию признаков утомления и непонимания.
В аспекте личностных качеств учителя он указывает на важность эмоциональной
саморегуляции и саморегуляции психических процессов, выдержки и самообладания
(Крутецкий В.А., 1972).
Обратим внимание на то, что все названные личностные качества призваны
обеспечить успешность образовательной деятельности и эффективного сотрудничества
с учащимися, а не психологическое благополучие самого учителя.
Наличие психологического здоровья у педагога подразумевается, как само собой
разумеющееся. Любовь к детям, стержневая составляющая личности учителя,
получившая свое начальное описание в трудах П.Ф. Каптерева и В.А.Сухомлинского, а
дальнейшее развитие в педагогике ненасилия в 90-е годы (Казанский О.А., 1996) по
мнению В.С. Безруковой, «является не только залогом душевного здоровья педагога, но
и выступает гарантом профессиональной успешности» (Безрукова В.С, 2006, с.30).
Считаем, что 80-90-ые годы можно назвать этапом озвучивания и осмысления
проблемы психологического здоровья педагога. Толчком стало открытие и
распространение феномена эмоционального выгорания. Обнаруженный американским
психиатром Х.Фрейденбергом в среде медицинских работников, очень скоро он был
зафиксирован во всех профессиях типа «человек-человек», в том числе и у
педагогических работников.
До настоящего времени феномен эмоционального выгорания достаточно
тщательно исследован психологами абсолютно с разных позиций и сторон (Водопьянова
Н.Е., Старченкова Е.С., Пряжников Н.С., Горохова М.Ю., и др.) (Водопьянова Н.Е.,2008,
Пряжников Н.С., 2014, Горохова М.Ю.,2009). Общий вывод заключается в том, что
сформированный до определенного уровня, он представляет серьезную угрозу и
личности педагога, и его профессиональной деятельности, поскольку отличается
необратимостью и приводит к психическому и физическому истощению, а также к
глубоким психосоматическим нарушениям, что позволило его внести в МКБ-11 под
кодом QD85. Проблема психологического здоровья учителя стала перемещаться в
сторону клинической психологии.
Появилось много программ, разработок и рекомендаций, посвященных
профилактике, преодолению и коррекции эмоционального выгорания. 80-е годы
двадцатого века — это одновременно и период появления и широкого распространения
профессии практического психолога и педагога-психолога. В образовательных
организациях функциональные обязанности педагогов-психологов включали помимо
психологического сопровождения развития и обучения учащихся и профилактику
эмоционального выгорания учителей. Тем не менее,
феномен эмоционального
выгорания «молодеет» вопреки достаточно устойчивому мнению, что это «болезнь
стажа»: все чаще мы диагностируем выгорание у молодых специалистов. Причина этого
заключается в том, что среди факторов, провоцирующих выгорание, особое место
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занимает личностный: индивидуально-психологические особенности и психотип
личности.
На сегодняшний день наступил этап актуализации проблемы психологического
здоровья работников образования, рассматриваемой уже в мультидисциплинарном
ракурсе. Акцент внимания психологов с благополучного
пребывания, полной
самореализации и сохранения психологического здоровья педагогов в профессии
смещается на состояние психоэмоциональной и психофизиологической готовности к
ней. Еще в 1988 году, размышляя о психофизиологических и психологических
предпосылках к педагогической деятельности, Н.А. Аминов отмечал, что эмоциональная
устойчивость (по Г. Айзенку «нейротизм») – основа профессиональной пригодности
будущих педагогов (Аминов Н.А., 1988). Конечно, нейротизм не следует отождествлять
с неврозом, так как невротические симптомы может обнаружить и здоровый человек, но
следует помнить, что подобный человек, несомненно, находится в группе риска.
К сожалению, этот параметр не может учитываться ни самими выбирающими
педагогическую профессию абитуриентами, ни готовящими их к педагогической
деятельности преподавателями вузов.
И здесь уместно сказать о самом главном аспекте проблемы сегодняшнего дня –
растущей невротизации всех категорий населения, а в его составе настоящих и будущих
педагогических работников. Невротизация как динамический процесс встраивается в
жизнедеятельность практически любого человека. Симптомы невротизации можно
наблюдать в эмоциональном реагировании, способах мышления, поведенческих
проявлениях, алгоритмах решения всяческого рода задач. По мнению отечественного
психолога Н.Б. Ласко именно типичный для конкретного человека уровень
невротизации, в основном обусловленный его индивидуальными особенностями,
определяет вероятностный диапазон изменений, источниками которых являются психо, сомато-, и социогенные факторы (Ласко Н.Б.,1978).
Для выявления наличия и уровня невротизации и определения специфики
невротических состояний мы провели пилотажное исследование на базе психологопедагогического факультета. Мы выбрали представителей двух профессий, имеющих
место в учреждениях общего (полного) образования: будущих воспитателей и учителей
начальных классов и педагогов-психологов. Выборку исследования составили 29
студентов очной формы обучения направления подготовки «Психолого-педагогическое
образование» профиля «Психология обучения и развития» (будущие педагогипсихологи, в таблицах далее ППО) и 24 студента очной формы обучения направления
подготовки «Педагогическое образование» профиля «Дошкольное и начальное
школьное образование» (будущие воспитатели и учителя начальных классов, в таблицах
далее ДНШО). Все испытуемые – девушки в возрасте 18-19 лет, обучаются на 2 курсе.
На момент исследования присутствовало 90% обучающихся обозначенных учебных
групп.
Диагностический инструментарий был представлен методиками:
―
Опросник определения уровня невротизации и психопатизации (авторы Н.Б. Ласко и Б.И. Тонконогий) (шкала невротизации).
Цель методики: выявление невротической и психопатической симптоматики (для
нашего исследования- невротической).
―
Клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний
(авторы - К.К.Яхин, Д.М.Менделевич).
Цель методики: выявление и оценка отдельных невротических состояний.
―
Методика определения невротического стиля деятельности (авторы - А.В.
Цымбалова, М.Ю. Горохова).
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Цель методики: выявление доминирующего невротического стиля деятельности и
степени его проявления.
В первую очередь нам было важно определить, какое количество студентов имеют
ненормативные показатели степени невротизации, отдельных невротических состояний
и проявления невротического стиля деятельности (см.табл.1).
Таблица 1. Количество обучающихся с ненормативными показателями (в %)
Хар-ки/
Группы

Неврот

ОКС

ПС

ИсС

ИмС

Трев.

Невр.
депр.

Астен.

Истер.

Обсфоб.

Вегет.

ППО

17%

6,5%

3,5%

21%

13%

35%

42%

17%

41%

49%

49%

ДНШО

37%

7%

6%

16%

16%

62%

66%

59%

66%

66%

45%

Для этого мы выделили тех студентов, которые по тестовым критериям имеют
высокие или, напротив, низкие показатели, не соответствующие нормам.
По уровню развития невротизации таких оказалось 17% в группе будущих
педагогов-психологов и 37% в группе будущих воспитателей-педагогов. Студентов с
ярко выраженным обсессивно-компульсивным стилем деятельности примерно
одинаково в обеих группах, с параноидным несколько больше в группе будущих
воспитателей-педагогов, с истерическим, напротив, больше в группе будущих
педагогов-психологов, с импульсивным чуть больше в группе будущих воспитателейпедагогов. Ненормативно проявляемые состояния тревоги, невротической депрессии,
астении, истерического типа реагирования, обсессивно-фобических нарушений, за
исключением вегетативных последствий, проявляются у большего количества будущих
воспитателей-педагогов.
В подобном исследовании Е.Н.Юрасова психолог-исследователь СПб
университета, пришла к выводу, что студенты-психологи первого курса обучения более
невротичны по сравнению со студентами-педагогами того же года обучения. По мере
обучения в вузе у студентов-педагогов уровень невротичности повышается, а у
студентов-психологов понижается. Таким образом, делает вывод Е.Н.Юрасова., уровень
невротичности подвержен динамике ( Юрасова Е.Н., 1996).
Не сомневаясь в очевидной динамике невротизации в принципе, отметим, что в
нашем исследовании полученные данные иные. У обучающихся второго (не первого)
курса будущих воспитателей-педагогов уровень невротизации оказался выше, а ее
проявления очевидней, нежели у педагогов-психологов.
Использование критерия Манна-Уитни позволило подтвердить значимые различия
относительно невротизации в целом (при р<0,01). Приближаются к значимым различия
в проявлениях невротической депрессии и астении.
Таблица 2. Показатели статистической значимости выявленных различий
ОКС
Статистика U
Манна-Уитни
Статистика W
Уилкоксона

Z

ПС

ИсС

329,500

259,000

317,500

764,500

694,000

-,332

-1,595

ИмС

Невр
депр

Астен.

Истер.

272,500

246,500

249,000

281,000

296,000

289,000

496,500

572,500

546,500

549,000

581,000

596,000

589,000

-2,710

-1,350

-1,814

-1,769

-1,198

-,929

-1,054

Неврот.

Тревога

260,500

196,500

617,500

560,500

-,548

-1,569

Обс-фоб.

Вегетатика
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Асимпт. знч.
(двухсторонняя
)

,740

,111

,584

,117

,007

,177

,070

,077

,231

,353

,292

Однако в проводимом исследовании нас в первую очередь интересовали не столько
специфика и различия невротических проявлений у обучающихся разных направлений
подготовки, сколько интенсивность этих проявлений, свидетельствующая о том, что
обучающиеся изначально представляют собой группу риска, у которой развитие таких
феноменов и образований, как эмоциональное выгорание или неврозы имеют большую
степень вероятности, или даже уже имеются в начальных стадиях.
Поэтому мы обратились к анализу средних значений, медианы и моды.
Таблица 3. Значения среднего арифметического, медианы и моды

Среднее
- ППО
Среднее
- ДНШО
Медиана
- ППО
Медиана
- ДНШО
Мода
-ППО
Мода
-ДНШО

Неврот.

ОКС

ПС

12,28

14,90

17,34

0,00

15,29

14,00

ИсС

ИмС

Тр.

Невр.
депр.

Аст.

Ист.

Обсфоб.

Вегет.

16,69

13,33

-0,23

-1,20

1,23

-0,88

-2,04

-0,14

19,88

16,46

11,13

-1,16

-4,25

-0,59

-2,01

-2,78

-1,74

16,00

18,00

17,00

14,00

-0,43

-0,92

1,35

-0,63

-1,53

-0,14

2,00

15,50

20,50

17,00

9,00

-2,29

-3,54

-1,88

-1,91

-3,59

-0,14

22

16

18

20

14

-1,73

-8,92

-8,27

-9,84

-9,57

-19,22

-18

15

21

19

8

-3,24

-19,82

-6,97

-0,63

-4,52

-0,14

Значения среднего арифметического (среднего значения по группе), медианы
(срединного значения числового ряда) и моды (наиболее частотного показателя) по
уровню невротизации (методика Н.Б.Ласко, Б.И. Тонконогого) в группах будущих
педагогов-психологов и воспитателей-педагогов не выходят за границы нормативных.
Из этого ряда «выбиваются» опять же будущие воспитатели-педагоги начальных
классов, у которых наиболее часто встречается показатель (-18), что является
показателем уже идущего невротического процесса.
Относительно стилей невротической деятельности по методике А.В. Цымбаловой,
М.Ю. Гороховой (Цымбалова А.В., 2019) определяемых в рамках концепции Д.Шапиро,
можно сказать, что проявления всех четырех стилей (обсессивно-компульсивного,
параноидного, истерического и импульсивного) находятся в диапазоне умеренновыраженных. Неявно выраженным является только импульсивный стиль у будущих
воспитателей-педагогов начальных классов (мода составляет 8 б.)
Однако в отношении невротических состояний (методика К.К.Яхина,
Д.М.Менделевича) можно сказать иное: значения моды по всем видам невротических
проявлений в обеих группах (тревоге, невротической депрессии, астении, обсессивнофобических нарушений, кроме истерического стиля реагирования и вегетатики) у
будущих воспитателей-учителей начальных классов значительно ниже нормативных
границ невротических проявлений, что уже свидетельствует о нарушениях.
Значения медианы по всем видам невротических проявлений у будущих педагоговпсихологов находятся в пределах норматива, у будущих воспитателей-учителей
начальных классов (!) ниже норматива.
Наконец, средние значения по видам невротических проявлений в группе будущих
педагогов-психологов (ППО) не ниже нормативных значений (исключение «обсессивно887

фобические нарушения» – (-2,04)), в группе будущих воспитателей-учителей начальных
классов опять же ниже нормативных значений (исключения «тревога» и «астения»).
Памятуя о распространенном мнении о «средней температуре по больнице», мы
большее значение придаем значениям медианы и в особенности моды, как показателя
наиболее часто встречающихся значений. И вот последняя-то и показывает, что
наиболее часто встречающиеся значения невротических проявлений ниже нормативных.
Тем не менее, при всей разности значений средних, медиан и мод можно говорить об
общей тенденции к невротизации у студентов психолого-педагогического факультета –
будущих работников образовательных организаций.
Выводы из проведенного исследования мы можем сделать следующие.
В педагогическую и психолого-педагогическую профессии студенты приходят,
уже имея симптомы и проявления невротизации. Наше исследование вполне дополняет
исследование Е.Н.Юрасовой и не противоречит ему. На втором курсе студенты –
будущие педагоги-психологи имеют меньшие проявления невротизации за счет
специфики и содержания образования по направлению подготовки, включающего и
коррекционный компонент, чего не обнаруживается в содержании подготовки будущих
педагогов-воспитателей. Именно поэтому «по мере обучения в вузе у студентовпедагогов уровень невротичности повышается, а у студентов-психологов понижается»
(Юрасова Е.Н. 1996, с.20).
Вызывает большую обеспокоенность тот факт, что многие невротические
состояния и проявления у будущих педагогических работников имеют значительные
отклонения от нормы. Это должно стать причиной разработки серьезной программы
психологического сопровождения всего периода их подготовки к будущей
профессиональной деятельности.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ,
СВЪРЗАНА С БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОЛЕТИТЕ
Жулиета Стефанова Танева, ВА „Г. С. Раковски“, София
A RESEARCH ON ATTITUDES TO CONDUCTING ACTIVITIES
RELATED WITH FLIGHT SAFETY
Julieta Stefanova Taneva, National Defense Academy “G. S. Rakovski”,
Sofia
Резюме: Докладът отразява резултатите, получени от емпирично изследване за установяване
нагласите на състава, ангажиран с летателни задачи, при промяна на някои технически параметри
на оборудването, имащо отношение към безопасността на полетите. Изследването е проведено във
военни формирования от Военновъздушните сили (ВВС) с въпросници, разработени от автора за
целите на проучването.
Изследването на нагласите дава възможност да се предприемат действия за изменения в
техническото оборудване, като се отчита приемливо ниво на риск за организацията и безопасното
изпълнение на полетите. Също така способства за идентифициране на различията в нагласите на
състава относно предприемането на контролирано ниво на риск, което допринася за оптимизиране
на дейностите, имащи отношение към безопасното изпълнение на задачите. Не на последно място,
провеждането на такива изследвания има и превантивен характер, тъй като дава възможност да се
идентифицират слабостите в организацията и начините за тяхното отстраняване.
Нагласите са ключов елемент при осъществяването на дейности характеризиращи се с
взимане на решения при лимит от време и екстремалност на средовите фактори.
Ключови думи: нагласи, човешки фактор, вземане на решение, безопасност на полетите,
контролиран риск
Abstract: The report represents the results of an empirical study aimed at identifying attitudes of
people engaged with flight tasks given changes in some technical parameters of the equipment related to the
flight safety. The research was conducted across Air Force units with questionnaires developed by the
author for the purposes of the study.
The study of the attitudes gives opportunity for undertaking activities for changes in the flight
equipment while taking into account an acceptable level of risk for the organization and safely executing
flight tasks. It also helps for identifying differences in the attitudes of the people regarding undertaking a
controlled level of risk and this contributes to optimizing the activities related to safely executing the tasks.
Last but not least, conducting such kind of studies has also a preventive aspect as it gives opportunities for
identifying organizational weaknesses and ways for removing them.
The attitudes are a key element in conducting activities involving decision making in limited amount
of time and environmental factors to the extreme.
Keywords: attitudes, human factor, decision making, flight safety, controlled risk

В историята на социалната психология нагласата (атитюдът) е играла централна
роля в обяснението на социалното поведение. Тя обикновено се определя като
предразположеност да се реагира благосклонно или неблагосклонно на обект, човек,
институция или събитие (Енциклопедия по психология и поведенческа наука стр.1127).
Като психологично понятие нагласата определя начина, по който човек присъства и
участва в определена ситуация (Психиатричен енциклопедичен справочник стр.550).
В психологията, „нагласа” означава психологичен конструкт, едно ментално и
емоционално цяло, което постоянно присъства у човека и го характеризира (Perloff, 2017,
p. 321). Също така се нарича „хипотетичен конструкт”, концепция, която не може да бъде
наблюдавана пряко, а може единствено да се правят заключения от действията на хората.
Нагласите са комплексни и се придобиват чрез опита. Това е предиспозитивно състояние
на съзнанието по отношение на дадена ценност и се изразява спонтанно чрез изразяване
890

на отношение към даден човек, място, предмет или случка (обект на нагласата), които на
свой ред въздействат на мислите и действията на човека.
Според Юнг нагласата е „готовността на психиката да действа по определен начин”
(Jung, 1923, p.687).
Функционалните теории за нагласите (Functional Attitude Theory-FAT) изследват
ефикасността на функционално-атитюдните състояния по отношение на когницията и
поведението. Функционалните подходи за изследване на нагласите са предложени от
Смит, Брунер и Уайт (1956) и независимо от тях от Кац (1960). Хората развиват нагласи,
които да служат на целите им и макар, че някоя конкретна нагласа може да обслужва
различни функции, тя обикновено служи на една от тях повече, отколкото на останалите.
Възможно е двама човека да имат една и съща нагласа, но тя да служи на съвсем различни
функции.
Повечето изследователи идентифицират пет отличаващи се функции. В тези
формулировки концепцията за функция на нагласата е, че тя е качествена променлива,
като всяка функция се счита за стойност на тази променлива.
Утилитарни нагласи
Нагласи, които удовлетворяват някаква утилитарна функция (наречена предметна
награда от Смит и колеги, 1956 г.), се формират и поддържат за да дадат на хората
ефикасен начин да разграничават обекти, които им носят удоволствие, от предмети,
които причиняват болка (Кац 1960 г.). Следователно утилитарните функции служат, за
да помагат на хората да максимизират ползата. Тези нагласи се коренят в стремежа да се
удовлетворяват лични нужди и желания.
Социално-адаптивни нагласи
Спомагат да се регулират взаимоотношенията. Нагласи, които имат социалноадаптивна функция, дават възможности да се общува с желани членове на социалната
група и да се впечатляват привлекателни хора.
Ценностно-експресивни нагласи
Нагласите с ценностно-експресивна функция помагат на хората да изразят своите
абстрактни ценности. Няма непосредствена полза, в тесния смисъл на думата, от това
човек да има ценностно-експресивна нагласа, освен чувството, че се придържа към
своите принципи.
Его-защитни нагласи
Според Кац, нагласи, които удовлетворяват някаква его-защитна функция,
(екстернализация) позволяват на хората да избягват признаването на неприятни аспекти
за самите тях или за заобикалящия ги свят. Его-защитните нагласи могат да съдействат
за защитата на самооценката (самовъзприемането/самоуважението/ самочувствието).
Заплахи за самооценката могат да бъдат лични провали или лошо поведение. Включват
рационализация и други защитни механизми.
Познавателни – нагласи, които изпълняват познавателна функция, помагат на
хората да разберат по-добре структурата и работата на света, в който живеят.
В заключение може да се каже , че няма единна, обща функционална теория за
нагласите.
Психологически, нагласите представляват заучената склонност да се оценяват
нещата по определен начин. Това може да включва оценки на хора, проблеми, предмети
или събития. Такива оценки са често положителни или отрицателни, но могат да са и
неясни понякога. Може да имаш смесени чувства по отношение да даден човек или
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проблем. Изследователите предполагат, че има няколко различни компонента, които
формират нагласите. Компонентите на нагласите:
- Когнитивен компонент – вашите мисли и вярвания относно обекта;
- Афективен компонент – как предметът, човекът, проблемът или събитието ви
кара да се чувствате и
- Поведенчески компонент – как нагласата въздейства върху вашето поведение.
Нагласите могат да бъдат експлицитни и имплицитни. Експлицитни нагласи са
тези, относно които ние сме съзнателно наясно и които ясно въздействат върху нашите
поведения и вярвания. Имплицитните нагласи са неосъзнати, но въпреки това имат
някакво въздействие върху нашите вярвания и поведения.
Формиране на нагласите – има редица фактори, които могат да въздействат върху
това, как и защо се формират нагласите.
Опит (преживяно) – нагласите се формират директно, като резултат от опита. Те
могат да се появят поради личен опит или е възможно да са резултат от наблюдение.
Социални фактори – социалните роли и социалните норми може да имат силно
въздействие върху нагласите. Социалните роли се отнасят за това как хората се очаква
да се държат в конкретна роля или контекст. Социалните норми включват социални
правила относно това какви поведения се приемат за уместни.
Учене – нагласите могат да бъдат заучавани по различни пътища. Един от начините
е класическо кондициониране, посредством изграждане на условно-придобити рефлекси
по механизма на Павлов. Друг вариант е инструменталното (оперантно)
кондициониране, когато се усвояват желани/нежелани поведения по системата
награда/наказание. И на последно място хората също придобиват нагласи, като
наблюдават околните.
Нагласи и поведение – склонни сме да приемаме, че хората се държат според
своите нагласи. Обаче, социалните психолози са открили, че нагласите и действителното
поведение не винаги съвпадат.
Фактори които влияят върху силата на нагласите – хората е по-вероятно да се
държат според своите нагласи при определени условия: - когато нагласите са резултат от
личен опит; - когато човек е експерт в дадената област; - когато се очаква положителен
резултат; - когато нагласите се изразяват непрекъснато; - когато човек е изправен пред
избор да спечели или да загуби нещо, поради проблема.
Нагласите може да се променят за да се нагодят към поведението – в някои
случаи хората може на практика да променят своите нагласи за да ги напаснат по-добре
към своето поведение. Когнитивният дисонанс е феномен, при който човек преживява
психологически дистрес, поради конфликтни мисли или вярвания. За да намалят това
напрежение, хората може да променят своите нагласи, за да отразяват техните други
вярвания или действителни поведения.
Промяна на нагласите – макар нагласите да имат силно въздействие върху
поведението, те на са вечни. Същите фактори, които водят до формиране на нагласи,
могат също така да ги променят.
Нагласи и убеждения (Hawkins, 2010) – личностните черти и нагласи имат
фундаментално въздействие върху начина, по който организираме живота си у дома и на
работа. Те определят начина, по който ни преценяват околните; по който ни
идентифицират.
Личностните черти могат да бъдат вродени и във всички случаи се придобиват
много рано в живота. Те са дълбоко положени характеристики, които конституират
същността на един човек. Те са стабилни и много резистентни към промяна, макар че
някои черти изглежда да имат известна тенденция към промяна в средната възраст.
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Редица изследвания показват, че има някои личностни характеристики, които като
цяло разграничават пилотите от останалата част от населението, макар това да не
означава, че са желани характеристики. Доклади от нарастващ брой инциденти
поддържат възгледа, че личността, нагласите и поведението са важни елементи в много
инциденти и почти несъмнено те играят значителна роля в цялостното подържане на
безопасността на полетите.
Трябва да се отчете, че различните видове летене изискват наблягане върху
различни личностни черти. Идеалната личност за военни мисии или операции при кризи
може да не е оптимална за рутинни граждански полети и обратно.
Нагласите, казано на кратко, описват какво харесваш и какво не харесваш. Поточно, една нагласа може да се разглежда като заучена и по-скоро продължителна
склонност да се реагира одобрително или неодобрително към хора, решения,
организации или други обекти. Реакцията става в известна степен предсказуема.
Нагласата е предразположеност да се реагира по определен начин. Тя не е реакция или
поведение сама по себе си. Много нагласи никога не водят до поведенческа реакция, а
само до изразяване на мнение.
Личността, нагласите и вярванията са не количествени, доколкото те не могат да
бъдат наблюдавани или изучавани пряко, а само да се прави заключение за тях от онова,
което човек казва или прави. Следователно, точната връзка между нагласа и личност ще
зависи от теоретичния подход, който е избран за определянето им и конструиране на
тяхната хипотетична база. На психологически жаргон „личност”, „нагласи” и „вярвания”
са известни като „хипотетични конструкти”.
Значение за авиацията – разликите в нагласите и характерите могат да имат
отношение към безопасността и ефикасността на полетите.
Същност, функция и измерване на нагласите
Компоненти на нагласите – може да се каже, че нагласите имат три компонента.
Когнитивен – вярата или знанието относно обекта на нагласата; афективен – чувствата,
свързани с обекта на нагласата; поведенчески – какво се говори или какво се прави
спрямо него. Например, нагласите на един пилот към летенето в тежка турболенция
могат да бъдат, че той знае за какво става на въпрос (когнитивно); не му харесва
(афективно); опитва се да избегне полети в такива турболентни условия (поведенчески).
Понякога има очевидни разминавания между тези компоненти. Вербалната експресия на
нагласата може да бъде различна от поведенческата. Този очевиден парадокс възниква,
защото поведението се определя от повече от една нагласа. Това ни води към въпроса,
дали когнитивния и афективния компонент на нагласата – оценъчните елементи – са
достатъчно тясно свързани с поведенческия аспект, за да считаме, че всичките три са
интегрални части от единен конструкт.
Стереотипи – много нагласи се основават на това, което се нарича
стереотипизиране. Ние сме склонни да категоризираме или да класифицираме нещата и
хората. На практика, нямаме нито време, нито желание да правим някакъв стриктно
индивидуален анализ на всяко нещо и всеки човек преди да придобием нагласи спрямо
тях. Всяка разпознаваема характеристика на някаква категория хора – дълга коса,
униформа, бизнес костюм – активира различни асоциации относно личността, на човека,
които изглежда така. Стереотипизирането не винаги е в приемлива посока. Същите
рискове от стереотипизиране съществуват в авиацията, както и в другите професии.
Изследванията относно човешките грешки показват, че ние сме склонни да видим и чуем
това, което очакваме да видим и чуем.
Функция на нагласите – широко разпространено е схващането, че нагласите
служат за да осигурят някаква когнитивна подредба на света. Те дават структура, която
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подпомага мисленето и процеса на взимане на решения. Структурата на нагласите ни
позволява да правим бързи реакции към хора и ситуации, като ги преценяваме според
предварително изградена схема, без да трябва да правим индивидуални оценки.
Нагласата на пилот относно незачитане важността на мерките за безопасност му
позволява да реагира бързо, когато възникне конфликт между комерсиалния интерес и
безопасността на полета.
Човешкият фактор или ергономията е научна дисциплина, свързана с разбирането
на взаимодействията между хората и други елементи на системата и професията, която
прилага теории, принципи, данни и методи за проектиране, с цел оптимизиране на
човешкото благосъстояние в цялостната система на производителност. Целта е да се
намалят човешките грешки, да се увеличи производителността, да се повишат
безопасността и комфорта със специфичен фокус върху взаимодействието между човека
и обектите на неговия интерес.
Румяна Карева определя военната авиация като високонадеждна организация,
чиито отличителни характеристики са: комплексност, вътрешна динамичност,
интерактивност; решаване на сложни задачи в условията на дефицити; свеждане до
минимум на организационните инциденти (Карева, 2019, с. 677-678).
В авиационната дейност водещ е принципа за подсигуряване на безопасността на
полетите, което е свързано с оценката на риска. Рискът, най-общо, е степента на
несигурност и бъдещото взаимодействие с опасност. Според Николай Слатински,
отношението към риска и културата да се поемат или избягват рисковете, е пряко
свързано с отношението към неопределеността и културата да се поемат или избягват
неопределеностите (Слатински, 2019, с. 417). След като бъдат идентифицирани
рисковете, те трябва да бъдат оценени. За съжаление, в много случаи пилотът възприема
нивото на приемлив риск, но всъщност той е по-голям от неговите способности и по този
начин може да се достигне до поемане на риск, който е опасен. Това е процес на вземане
на решения, идентифициране на опасностите, оценка на степента на риска и определяне
на най-добрия начин за действие. Георги Карастоянов подчертава три фактора, които
оказват влияние при вземането на решение – характеристиките на решението,
ситуационните фактори и индивидуалните различия (Карастоянов, 2018, с. 73-74), като
извежда от анализ на източници различната степен на тяхното проучване. За разлика от
характеристиките на решението и ситуационните фактори, индивидуалните, груповите
и културните различия са проучени в по-малка степен.
В тази връзка е проведено психологично изследване за проучване на нагласите на
авиационния състав, относно извършването на дейността при промяна на някои
параметри на техниката и оборудването.
Методи на изследването – изследването е проведено с анкета съставена от 12
въпроса, като от първи до седми въпрос са въпроси свързани с техническите промени и
психологическите нагласи свързани с тях, като тези въпроси са от Ликертов тип, с оценки
от 1-5. Въпросите от осми до дванадесети са свързани със събирането на демографски
данни и данни за професионалния опит и компетентности.
Процедура на изследването – емпиричното изследване е проведено от екип
психолози, в три поредни дни в различни военни формирования от състава на
Военновъздушните сили. В проучването са взели участие 85 изследвани лица.
Резултатите са обработени и изчислени с електронни таблици, анализът е извършен
с програмата IBM-SPSS, версия 19.
Статистика на теста – в анкетата са включени въпроси, свързани с
професионалния опит на заеманата длъжност (в години) и броя летателни часове. За
критерий са приети средноаритметичните стойности, получени от отговорите на
изследваните лица „професионален опит“ и „летателни часове“. На тази основа
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резултатите са представени в две групи: „по-малко или равно на критерия“ и „по-голямо
от критерия“. Стойностите на критериите са различни в различните изследвани групи –
едноместна авиация, многоместна авиация, ръководители на полети и инженернотехнически състав.
По критерия „професионален опит“ с число по-малко или равно на
средноаритметичната стойност посочени години са 40, по-голямо от
средноаритметичната стойност са 45 от изследваните лица.
По критерия „летателни часове“ участват изследваните лица на летателна
длъжност, от които 28 посочват по-малко или равен на критерия брой часове, 24 – поголям от критерия брой часове. От изследваните лица 33 са ръководители на полети и
инженерно-технически състав.
Извършена е проверка за нормалност на разпределението. Резултатите са показани
в таблица 1.

1
2
3
4
5
6
7

85
85
85
85
85
85
85

3,440
3,060
3,720
3,070
2,310
2,540
2,540

0,131
0,153
0,066
0,146
0,133
0,132
0,122

Стандартна
грешка

Ексцес

Статистика

Стандартна
грешка

Асиметрия

Статистика

Статистика

Стандартна
грешка

Средноаритметична

Статистика

Статистика
(валидни)

Айтем №

N

Стандартно
отклонение

Таблица 1. Описателна статистика на резултатите от изследването

1,210 -0,858 0,261 -0,332 0,317
1,409 0,103 0,261 -0,429 0,317
0,610 -0,725 0,261 0,814 0,317
1,343 -0,011 0,261 -0,209 0,317
1,225 0,822 0,261 -0,209 0,317
1,220 0,546 0,261 -0,697 0,317
1,129 0,124 0,261 -0,650 0,317

Стойностите на асиметрията и ексцеса с техните стандартни грешки са в интервала
приблизително ±1. Резултатите от проверката за нормалност на разпределението
показват стойности, които позволяват прилагането на параметрични методи за
статистически анализ.
Извършена е проверка на надеждността на измерването чрез изчисляване на
коефициента алфа на Кронбах. Резултатът е представен в таблица 2.

Алфа на Кронбах
0,783

Таблица 2. Надеждност на измерването
Брой айтеми
7

Стойността на алфа на Кронбах показва много добра надеждност на измерването.
Извършен е факторен анализ, резултатите са представени в таблица 3. От
стойността на мярката „Кайзер-Майер-Олкин“ = 0,797 и равнището на значимост р=0
може да се направи изводът, че моделът е адекватен и да бъдат отчетени представените
резултати.
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Общо
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Таблица 3. Резултати от факторен анализ по метода на главните компоненти
Първоначални
Факторни тегла
Ротирано решение
собствени стойности

Установено е наличието на два фактора, които обясняват общо 63,98% от
дисперсията. Първият фактор, със собствено тегло 3,466, обяснява 49,51% от
дисперсията. Вторият фактор е със собствено тегло 1,013 и обяснява 14,47% от
дисперсията.
Първият фактор е съставен от въпроси, свързани с нагласата за промяна на
технически елемент от системата. Вторият фактор е съставен от въпроси, свързани с
техниката на пилотиране.
Проведен е еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA), за да се установи
наличието на статистически значими разлики между изследваните групи по критерия
„професионален опит“. Резултатите от теста за хомогенност показват липсата на
статистически значима разлика в дисперсията. Резултатите от еднофакторния
дисперсионен анализ показват липсата на статистическа значимост в резултатите на
двете групи. Следователно нагласите на изследваните лица не се различават
статистически значимо от гледна точка на техния професионален опит.
Проведен е еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA), за да се установи
наличието на статистически значими разлики между изследваните групи по критерия
„летателни часове“. В случая групите са три, две от които са образувани по критерия помалко или по-голямо число от средния брой часове и група от изследвани лица, които не
са на летателна длъжност. Резултатите от проверката за хомогенност показват липсата
на статистически значима разлика в резултатите. Установена е от еднофакторния
дисперсионен анализ липсата на статистически значима разлика между групите
изследвани лица. Следователно техните нагласи не се различават статистически значимо
в зависимост от броя летателни часове.
От получените резултати може да се обобщи, че изследваните 85 лица изразяват в
изследването общата нагласа да не се извършват и поемат рискови дейности, свързани с
летателната работа, независимо дали работата им е свързана с техническото осигуряване,
ръководството на полети, или с реалното изпълнение на полетите. От друга страна,
водещо за безопасността на полетите е ритмичното поддържане на летателна
натренираност, поради което предприемането на приемливи и изчислени действия
относно промени в техниката, с цел да се поддържа системността в подготовка са
наложителни. Това определя и важността на проведеното психологично изследване,
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където получените резултати са категорични относно единната нагласа на състава да не
се поемат рискове, като не се въвеждат промени в техниката.
Но, както стана ясно от теоретичния обзор, нагласите не винаги съответстват на
демонстрираното поведение, което предполага допълнителна индивидуална работа на
психолозите с участниците в изследването, за да се изяснят индивидуалните нагласи и
по този начин да се гарантира безопасността на полетите.
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Аннотация: В данной статье обсуждаются особенности применения психологических
методов развития личностного потенциала среди приверженцев деструктивных религиозных
течений в рамках их общей реабилитации. Указаны основные методы реабилитации приверженцев
деструктивных религиозных течений, а также применение программы личностного роста и других
психологических методов в рамках таких мероприятий.
Ключевые слова: реабилитация, программа личностного роста, деструктивное исламское
течение, дерадикализация
Abstract: This paper discusses the features of application of psychological methods of developing
personal potential among adherents of destructive religious movements within the framework of their
general rehabilitation. The main methods of rehabilitation for adherents of destructive religious
movements, as well as the use of personal growth programmes and other psychological methods in the
framework of such events are indicated.
Keywords: rehabilitation, programme of personal growth, destructive Islamic movement,
deradicalisation

В настоящее время распространение деструктивного религиозного течения стало
общей проблемой не только в Казахстане, но и во всем мире. В последнее десятилетие
растет число приверженцев деструктивного исламского течения (далее – ДИТ), которое
может привести к необратимым процессам, связанных с безопасностью населения
многих стран. Это не только проблемы беженцев, разрухи в Сирии, Ираке и других
сопредельных государствах, но и угрозы терроризма и распространения наиболее
радикальных форм религии. Надо признать, что это не только религиозные и
психологические, также большие социальные проблемы во всем мире.
В Казахстане со стороны государства и общественными организациями проводятся
масштабные социальные проекты по профилактике распространения радикальных
религиозных течений и идеологии. Однако, во многих странах идет активное
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распространение некоторых деструктивных исламских течений. Исследование данной
проблемы показывает, что, например, у многих приверженцев деструктивных
религиозных течений выявляются также
социально-психологические проблемы:
накануне вступления
в ДИТ, у многих адептов отмечаются ощущение
бесперспективности жизни и не могут вступать в отношения с обществом
(невозможности установления гармоничных отношений в обществе), пессимизм и др.
Поэтому, в Казахстане государственными и общественными организациями реализуется
комплексная программа реабилитации жертв ДИТ. При этом успешно реализуемые
программы и опыт многих стран могут оказаться неэффективными для применения в
Казахстане.
В связи с этим, в настоящее время проводится комплексная работа по реабилитации
приверженцев ДИТ [1, 80-81 стр.]. В данной работе обсуждаются основные направления
социально-психологической реабилитации жертв ДИТ и какие работы ведутся для
приверженцев деструктивного религиозного течения, каковы особенности их
реализации в условиях Казахстана.
Как нам известно, что это сложная работа, требующая длительного времени,
поэтому простого решения данной проблемы не существует. Разнообразные правовые,
политические, социальные и культурные системы общественного строя предполагают,
что, то, что работает в одном месте, может не сработать в другом, и поэтому необходимы
видоизменения, приспособления и модернизация подобных программ. В рамках данной
проблемы мы описываем те методы и способы, которые были успешно использованы в
определенной среде, особенно в странах с мусульманским большинством населения. С
некоторыми изменениями некоторые из этих методов также могут успешно применяться
в некоторых странах с мусульманским меньшинством, как, например, в Сингапуре. Надо
отметить, что время применения конкретных методов также может быть важным
фактором. Например, некоторые методы социально-психологической реабилитации
были использованы, но не оказались эффективными в более ранние периоды или в
другом контексте. Однако эти методы оказались более эффективными позже. В
дополнение ко времени проведения программ реабилитации, наиболее эффективными
оказались методы которые были позаимствованы из национальной культуры, норм и
ценностей, а также и на них же основывались [2, 13-16 стр.]. Мы можем выделить как
минимум семь методов/способов, из которых состоит, успешная «дерадикализация».
Ниже приведены некоторые примеры всемирного опыта по дерадикализации
приверженцев ДИТ.
Первый метод – это религиозная реабилитация. Все программы, применяемые в
странах с мусульманским большинством и в Сингапуре, включали программу
религиозного диалога. Среди наблюдателей существует общее согласие относительно
того, что в то время, как другие компоненты также важны, программа религиозной
реабилитации или диалога является, возможно, самой неотъемлемой частью. В
Саудовской Аравии есть самая известная программа религиозного диалога. Каждый день
заключенные спорят и обсуждают с компетентными специалистами в индивидуальном
и групповом формате такие вопросы, как джихад, отношения между мусульманами и
немусульманами.
Второй метод – это социальная программа. Социальное положение приверженцев
ДИТ разные, в большинство своем они являются безработными. Поэтому, они
обеспечиваются работой и обучают их детей, а также оказывают медицинскую помощь.
Этот метод активно ведется в ряде арабских стран (Йемен, Саудовская Аравия и др.), а
также в Сингапуре и Малайзии [3].
Третий метод – семейная реабилитационная программа. Необходимо отметить, для
успешной реабилитации приверженцев ДИТ, обязательно привлекать членов семьи к
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мероприятиям по дерадикализации. В некоторых семьях не знают, как член семьи
поступил в ДИТ, а в некоторых семьях, наоборот, все члены семьи вошли в
деструктивные религиозные течения. Надо держать под наблюдением не только
приверженцев ДИТ, но и семью, а также вместе проводить реабилитационную работу.
Потому что приверженец ДИТ часто в контакте с семьей. Во-вторых, семья, особенно,
родители могут оказать непосредственное влияние на члена ДИТ. Эта программа хорошо
развита в Саудовской Аравии.
Четвертый метод – образование. Обычно, у приверженцев ДИТ, особенно среди
новичков, придерживающихся деструктивных религиозных взглядов, часто встречаются
те, кто не закончил школу или высшее учебное заведение. Кроме того, есть те, кто
оставил обучение, из-за вступления в деструктивные религиозные течения. Они
ограничиваются только чтением религиозной литературы, прослушиванием аудио и
видео, а это приводит к снижению интеллекта. Наряду с образованием им необходимо
повторное обучение истории, традиции и законов своей страны.
Пятый метод – психологическая программа. В частности, в ходе интервью
выяснилось, что перед вступлением в ДИТ, у большинства приверженцев были
психологические проблемы. Особенно у женщин и девушек были симптомы
созависимости, а также они нуждались в моральной поддержке. Вследствие таких
проблем их быстро вербовали в деструктивные религиозного течения. Во-вторых, у
приверженцев ДИТ отмечаются фанатизм и зависимость от религии. Не решая
указанных психологических проблем, невозможно изменить их мировоззрение, в том
числе, радикальные религиозные установки [2, 13-16 стр.].
В качестве дополняющего метода в четвертую и пятую программы можно
проводить программы личностного роста для приверженцев ДИТ. Личностный рост –
это собственная активность человека в изменении себя, в раскрытии, обогащении своих
духовных потребностей, творчества, всего личностного потенциала, а также это
качественные изменения личностного развития, затрагивающие основные жизненные
отношения, «ядро» личности. Программа по личностному росту среди приверженцев
ДИТ должна решать следующие задачи:

личностный рост человека;

адаптация к обществу/оптимальная адаптация к социальным условиям
жизнедеятельности;

повышение
уровня
культуры
общения
и
коммуникативной
компетентности, улучшение взаимодействия с людьми;

реализация своих желаний, знаний и способностей;

умение ставить цели и самостоятельно достигать их.
Программу можно разделить на 6 частей. В первой части личность познает себя,
свои психические и физические особенности. Это первый шаг к личностному росту.
Здесь проводятся психодиагностические методы. Например: 16 факторный личностный
опросник Кеттела, проективные методы (цветовой тест Люшера, Рисованный
апперцептивный тест и созависимость тесты для определения уровня зависимости).
Вторая часть – самодисциплина, реализация своих желаний, знаний и
способностей, умение ставить цели и достигать их. Здесь используются методики и
техники для постановки целей и задач (к, примеру техника «Пирамида Франклина»),
методики для управление временем (к примеру, «Матрица Эйзенхауэра»), а также
проводить психологические тренинги.
Третья часть – развитие интеллекта и умения пользоваться им, научиться
приобретать объективные знания и воплощать их в жизнь, быстро принимать
эффективные решения и нестандартные подходы в трудных задачах. Здесь используются
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техники для развития познавательных процессов (к примеру, «Интеллект-карты»,
упражнении мнемотехники и «Мозговой штурм» и т.д.)
Четвертая часть - осознавание, регулирование и управление собственными
эмоциями, формирование и развитие высокой стрессоустойчивости. Здесь используются
методики для развитие стрессоустойчивости и эмоционального интеллекта (к примеру,
«Рефрейминг» и т.д.)
Пятая часть - оптимальная адаптация к социальным условиям жизни и
деятельности, повышение уровня культуры общения и коммуникативной
компетентности, улучшение взаимодействия с людьми. Большинство приверженцев
ДИТ находится в конфликте с семьей, а также с друзьями и близкими. В связи с этим,
можно использовать психологические методы по разрешению конфликта и
эффективного решения конфликта. Они противопоставляют себя светскому обществу
(«Мы- истинные мусульмане» и «Они- неверующие»). Поэтому в целях адаптации к
социуму важно использовать методы развития коммуникативного навыка и приемы
преодоления барьера общения, а также указать причины коммуникативных трудностей
и пути эффективного преодоления проблем коммуникации в обществе.
Шестая часть - научиться творчески самовыражаться в жизнедеятельности и
соответствовать социальным требованиям, выходя за рамки ограничивающих
стандартных знаний. Кроме того, само творчество является одним из способов
реабилитации человека. Как показал опыт использования методов арт-терапии и
развития креативности
среди детей, возвратившихся из зон террористической
активности, оказались более эффективными для детей-приверженцев ДИТ. (К примеру,
арт терапия, методы развития креативности и творческих способностей и т.д.)
Заключение
Реабилитация приверженцев ДРТ – это трудная работа. В этой публикации было
показано, что она может быть даже сложнее, чем принято считать. Для успеха
реализуемых программ необходимы условия, благоприятные для успешной
реабилитации. Реализация таких мероприятий требуют комплексного подхода, а именно,
религиозной, психологической, социальной и семейной реабилитации, а также программ
по образованию. Такие программы и условия их реализации тесно взаимосвязаны.
Отсутствие одной части может оказать негативное влияние на действие других.
Программы реабилитации приверженцев ДРТ – это комплекс мер, включающий
многие элементы, каждый из которых важен и дополняет друг друга. К сожалению,
имеются некоторые трудности в подборе конкретных методик для программы
личностного роста и ее успешной реализации. Как нам известно, что программа
личностного роста направлена на расширение сознания и влияние на всестороннее
развитие человека. Надо отметить, что у людей, зависимых от религии, наблюдается
ограниченность («узость») сознания, которая способствует тому, что такой человек
ограждает себя от общества. Однако, наблюдается такая тенденция, что в последнее
время некоторые деструктивные религиозные организации стали проводить различные
тренинговые мероприятия под названием «Курсы личностного роста» и «Языковые
курсы». Посредством таких «курсов» они стали вовлекать в свои ряды новых адептов.
Тем не менее мы считаем, что успешно реализованная программа личностного роста для
приверженцев ДИТ является важной частью социально-психологической реабилитации.
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FEATURES OF COPING STRATEGIES AND SELF-TRANSCENDENCE
OF EMPLOYEES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE
RUSSIAN FEDERATION IN THE CONDITIONS OF THEIR
TRANSFORMATION
Smetanova Iuliia V., PhD, Tomsk State University, Tomsk, Russia
Timokhina Daria V., student, Tomsk State University, Tomsk, Russia
Резюме: В работе изучались копинг–стратегии и самотрансценденция у сотрудников высших
и средних учебных заведений, переживающих разные трансформационные организационные
изменения.
Методологическая основа: концепции копинга Р. Лазаруса, Дж. Амирхана, представления о
самотрансценденции В. Франкла и А. Лэнгле. Общая выборка – 115 человек. Среди респондентов
выделены работающие по эффективному контракту, проходящие переаттестацию или участвующие
в конкурсе на замещение должностей.
В результате исследования показаны гендерные различия в выборе копинг-стратегий,
влияние работы по системе эффективного контракта и стиля занятости в вузе, а также наличия
квалификационных категорий у работников школ на предпочитаемые копинг-стратегии.
Выявлено ядро связей между различными показателями копинг-стратегий и самотрансценденцией
на обеих выборках и специфичные стратегии решения проблем у каждой из выборок. Результаты
принципиальны при планировании и осуществлении изменений в образовательных учреждениях.
Ключевые слова: копинг-стратегии, самотрансценденция, стресс, образовательные
учреждения, трансформация образования
Abstract: In the paper, we studied coping strategies and self-transcendence among employees of
higher and secondary educational institutions undergoing various transformational organizational changes.
Methodological basis: the concepts of coping by R. Lazarus, J. Amirkhan, ideas about the selftranscendence of W. Frankl and A. Langle. The total sample is 115 people, including those who work under
an effective contract, undergo re-certification or participate in a competition for filling posts.
As a result of the study, gender differences in the choice of coping strategies, the effect of work in the
effective contract system and the style of employment at the university on the choice of coping. There were
shown the differences among qualification categories of school workers in preferred coping strategies. The
core of relationships between various indicators of coping strategies and self-transcendence in both samples
and specific strategies for solving problems in each of the samples are revealed. The results are fundamental
when planning and implementing changes in educational institutions.
Keywords: coping strategies, self-transcendence, stress, educational institutions, education
transformation

В России в последние годы происходят значительные изменения в системе
образования. Участие в Болонском процессе, создание проекта по обеспечению
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глобальной конкурентоспособности российского высшего образования, развитие
внутренних государственных рейтингов университетов, повышение требований к
показателям эффективности образования и, вслед за этим, изменение политик
финансирования учебных заведений, - все это сказывается и на простых преподавателях,
учителях и научных сотрудниках. Изменяются их должностные обязанности, вводятся
элементы оценивания эффективности и KPI, в целом повышаются требования к
результатам их деятельности, что повышает уровень психического напряжения и
стрессогенности для людей, вовлеченных в образовательную и научную деятельности в
России. Для снижения остроты стрессовых ситуаций или их устранения люди
традиционно применяют различные копинг-действия в когнитивной, поведенческой или
эмоциональной сфере, группируемые в копинг-стратегии. При этом наибольшей
частотой применения отличаются стратегии «избегание», «агрессия» или «отрицание»,
«поиск социальной поддерки» и «планирование решения проблемы». Выбор какой-либо
стратегии определяется индивидуальными особенностями человека, личностной
зрелостью, а также ценностно-смысловой составляющей стрессовых ситуаций.
В зрелом возрасте (от 30 до 45 лет, согласно классификациям Д.Б. Бромлей, М.В.
Гамезо, Е.А. Петровой, Л.М. Орловой) способы совладания выходят на другой уровень
эффективности, что проявляется как на уровне проявления более сложных форм копинг–
стратегий (саморегуляция, анализ ситуации, составление стратегии, прогнозирование),
так и на уровне развития навыков самотрансценденции (В. Франкл) (Манукян, 2010, 523). Ряд исследований оказывает, что наиболее эффективные копинг-стратегии сходны с
самотрансцендированием (Frankl, 1966, 97-106). Однако работ, посвященных
исследованию самотрансценденции, а тем более ее взаимосвязи с копинг-стратегиями у
сотрудников российских университетов, практически не проводилось.
Таким образом, целью данной работе являлось изучение копинг–стратегий и
самотрансценденции у сотрудников высших и средних учебных заведений,
переживающих различные организационные трансформации.
Методологическую основу исследования составили концепции копинга Р.
Лазаруса, Дж. Амирхана, представления о самотрансценденции В. Франкла и А. Лэнгле.
Методами сбора информации выступили диагностические опросники:
• «Способы совладающего поведения» (WCQ) (Р. Лазарус, С. Фолкман, в
адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой);
• «Индикатор копинг-стратегий» (CSI) (Дж. Амирхан, в адаптации Н.А. Сирота,
В.М. Ялтонский);
• «Шкала экзистенции» (ШЭ) (А.Лэнгле, в адаптации И.Н. Майниной);
• «Шкала самодетерминации личности» (Б. Шелдон, в адаптации Е.Н. Осина);
• «Шкала удовлетворённости жизнью» (SWLS) (Э. Динер, в адаптации Д.А.
Леонтьева, Е.Н. Осина).
Обработка полученных данных производилась с помощью методов статистической
обработки данных IBM SPSS Statistics.
Помимо этого, для проведения исследования применялась авторская анкета,
которая была отдельно разработана для сотрудников вузов и школ с учетом специфики
общих трансформаций в системе организации труда учреждений высшего и среднего
образования России.
В соответствии с поставленной целью фиксировались показатели общие и
специфичные для обеих выборок: социально-демографические, показатели трудовой
деятельности и ее квалификации, а также принадлежность к ведущим вузам РФ (для
сотрудников высших учебных заведений). В таблице 1 представлены основные критерии
описания выборок.
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Таблица 1. Критерии анкетирования выборок,
с учетом специфики трансформаций образовательных заведений в РФ
Сотрудники вузов
Работники школ
Демографические признаки: пол, возраст
Показатели трудовой деятельности и стажа:
место работы, трудовой стаж, форма занятости, должность
Квалификационные показатели:
Работа по системе эффективного
Наличие квалификационной категории и
контракта.
ее уровень
Участие в конкурсе на замещение
Участие в конкурсах на прохождение
должностей для научно-педагогических
аттестации / переаттестации и ее срок /
работников и его срок
досрочность
Деятельность в системе ведущего вуза
-(программа 5-100)
Основанием для формулировки квалификационных вопросов анкеты для
сотрудников вузов послужило существование в России Проекта «5–100» (Проект…,
2018). В связи с целью Проекта «5–100» по наращиванию научно–исследовательского
потенциала и укреплению конкурентоспособности на глобальном рынке
образовательных услуг, в крупнейших вузах России повышены требования к
сотрудникам и их показателям в академической (разработка дополнительных учебных
программ, работа с абитуриентами и обеспечением приемной кампании) и научной
деятельности (обязательное привлечение финансирования посредством грантовых
программ и рост индекса цитирования). В некоторых – дополнительно введена система
Эффективного контракта, который представляет собой трудовой договор с работником
с конкретизированными должностными обязанностями, условиями оплаты труда,
показателями и критериями оценки эффективности деятельности сотрудников.
Анкета для сотрудников школ формировалась на основании инноваций,
произведенных в среднем звене образования (повышение требований к выпускникам и
уровню сдачи ими выпускных квалификационных экзаменов или выступлению на
олимпиадах и поступлению в вузы, подтверждение сотрудниками соответствия своим
должностям и обязательное прохождение аттестации не реже раза в 5 лет, сбор
профессионального портфолио, следование ФГОС).
Таким образом, общая выборка исследования составила 115 человек в возрасте от
22 до 45 лет. Рассмотрим структуру выборки подробнее.
Выборку сотрудников вузов составили 52 человека. Большую часть выборки
составили женщины – 79%. 69% респондентов этой группы являются сотрудниками
ведущих университетов, входящих в Проект «5–100». 48% работают по системе
Эффективного контракта. Из общего числа респондентов участвовать в конкурсе на
замещение вакантных должностей предстоит 21%; 29% респондентов участвовали в
конкурсе на замещение вакантных должностей менее 1 года назад.
Выборку среди сотрудников школ, гимназий и лицеев составили 63 человека.
Большую часть составили женщины – 95%. Пройти аттестацию на присвоение или
подтверждение квалификационной категории в ближайшее время предстоит 56%; менее
года назад прошли аттестацию 17%. Досрочное прохождение аттестации планируют 13%
респондентов.
В результате эмпирического исследования на выборке вузов были получены
следующие специфичные показатели. Обнаружены достоверные гендерные различия по
шкале «Воспринимаемый выбор» опросника «Шкала самодетерминации» (p=0,003). В
частности, женщины в системе высшего образования в большей степени воспринимают
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возможности выбора, видимо, предполагая, что приоритет построения карьеры может
смениться на создание семьи. Респонденты, включенные в систему Эффективного
контракта, демонстрируют достоверные более высокие показатели «Аутентичности» по
«Шкале самодетерминации» (p=0,040), «Самодистанцирования» (p=0,010) и
«Персональности» по шкале экзистенции А. Лэнгле (p=0,024). То есть можно
утверждать, что работа по системе эффективного контракта способствует развитию
механизмов понимания себя и рефлексии, дает возможность взглянуть на себя и на
ситуацию со стороны, не реагируя на случайные стимулы, а воспринимая ситуацию
более целостно и размышляя над ней, помогает быть более когнитивно и эмоционально
открытыми, в том числе для восприятия поступающей извне информации. В результате,
работающие по системе эффективного контракта более склонны считать проживаемую
ими жизнь как соответствующую им.
Интересным результатом оказалось то, что представители профессорскопреподавательского состава вузов, по сравнению с научными сотрудниками, оказались
более склонны прибегать к использованию копинг-стратегии «Дистанцирование»
методики ССП (p=0,034), преодолевая негативные переживания с помощью
субъективного снижения значимости проблемы; и склонны считать свою жизнь
наиболее соответствующей «своей внутренней сути» – «Аутентичность», (p=0,007).
На выборке сотрудников школ не было получено сколь-либо значимых различий в
использовании
механизмов
самотрансценденции
или
копинг-стратегий
у
представителей разных социально-демографических групп. Достоверные различия
выявлены лишь у учителей разных квалификационных категорий. Так, респонденты без
квалификационной категории достоверно более удовлетворены жизнью (p=0,034). При
этом, отметим, квалификационная категория имеет прямую корреляцию с уровнем
заработной платы сотрудников школ и наличием доплат: отсутствие квалификационной
категории означает отсутствие доплат. При этом, выявлена обратная корреляция
трудового стажа с квалификационной категорией. То есть: с увеличением количества
проработанных лет уменьшается количество респондентов с Высшей квалификационной
категорией среди учителей и сотрудников школ.
Корреляционный анализ показателей самотрансценденции и копинг-стратегий на
обеих выборках показал наличие достаточно устойчивых связей между ними. В
частности, представители обеих форм образования в России, применяя при разрешении
стрессовых ситуаций копинг-стратегию «Разрешение проблем», склонны к стремлению
самостоятельно выбирать собственные действия и модели поведения, выражая
внутренние стремления и потребности, стремятся к активной позиции в отношении к
происходящим событиям и обращаются к самотрансценденции как возможности
целостно увидеть ситуацию и найти наиболее продуктивный и ресурсосберегающий
способ преодоления, что, в свою очередь, приводит к повышению уровня
удовлетворенности жизнью. Однако у сотрудников высших учебных заведений
значимых и положительных взаимосвязей самотрансценденции с копинг-стратегиями в
целом – гораздо больше, как и, соответственно, плотность корреляционного ядра.
Общую структуру корреляций вы можете увидеть на рисунке 1.
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Рисунок 1. Структура ядра корреляций шкал методик «Способы совладающего
поведения», «Индекс самодетерминации личности», «Шкала экзистенции»,
«Индикатор копинг–стратегий», «Шкала удовлетворенности жизнью»
Нами также были выявлены более специфичные для разных выборок особенности
корреляционных структур и взаимосвязей копинг-стратегий и самотрансценденции.
Для сотрудников российских вузов значимой оказалось применение копингстратегии Положительной переоценки, связанной в свою очередь с Планированием
решения проблем, что позволяет утверждать об использовании ими в большей степени
когнитивных и рационалистических форм разрешения стрессовых и проблемных
ситуаций в своей жизнедеятельности. Тогда как для работников российских школ более
характерным оказалось использование избегающих стратегий («Избегание проблем»/
«Бегство–избегание») во взаимосвязи с копинг–стратегией «Положительная
переоценка». Данная выраженность стилей копинга позволяет утверждать, что в
сравнении с выборкой сотрудников вузов, сотрудники средних образовательных
учреждений переосмысляют возникшие трудности, пытаясь избежать контакта с
проблемой.
Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать, что сотрудники
высших учебных заведений в большей степени используют когнитивные копингстратегии в сравнении с сотрудниками средних учебных заведений, и ориентированы в
первую очередь на разрешение проблемы, а не на избегание ее. И это является
уникальным выявленным в исследовании результатом, который, впрочем, требует
проверки на более масштабных выборках, возможно с привлечением представителей
вузов с более низким рейтингом в России и не входящих в Проект 5-100.
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В целом результаты нашего исследования показывают наличие взаимосвязей
между копинг-стратегиями и самотрансценденцией в зрелом возрасте у сотрудников
сферы образования РФ.
Показаны гендерные различия и влияние работы по системе эффективного
контракта и стиля занятости в вузе, а также наличие квалификационных категорий у
работников школ на предпочитаемые копинг-стратегии.
Выявлено ядро связей между различными показателями копинг-стратегий и
самотрансценденцией на обеих выборках. Сотрудники вузов используют
самотрансценденцию и планирование решения проблем ради поиска наиболее
продуктивного и ресурсосберегающего способа совладания и демонстрируют более
когнитивные и даже рационалистические способы копинг-поведения. Сотрудники школ
склонны к переосмыслению возникших трудностей с целью поиска возможностей
избегания проблем. Результаты исследования специфичны для образовательных
учреждений Российской Федерации, однако принципиальны при планировании и
осуществлении изменений в системе образования в целом.
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THE PRESENCE OF PSYCHOSOMATIC SYMPTOMS IN PRIMARY
HEALTH CARE AND CORRELATION WITH ANXIETY
Bekrije Maxhuni Msc.
Наличие на психосоматични симптоми в първичната здравна грижа и
корелация с тревожността
Бекрийе Максхуни, магистър
Abstract: Psychosomatization is a term that includes a lot of complaints and repetition of a disease.
Patients report physical symptoms that cannot be explained by an organic or physical disease; also people
are worried that they are sick and suffer from a disease, but what really happens is that they feel pain.
Psychosomatization is also related with other emotional and mental problems like anxiety that cause
negative thoughts about mental health, it can stimulate danger interpretations, alarm for psychosomatic
symptoms.
The main purpose was to obtain data for psychosomatic (somatic) symptoms and check whether a
correlation with anxiety exists. The research was quantitative and was carried out with the instrument
Patient Health Questionnaire (PHQ). The research was implemented in different centres of Primary Health
Care; urban places: Vushtrri, Mitrovice, Prishtine in Kosovo. In total there were 200 participants. The
result of this research provided valuable information on the topic considered. According to the results that
were analysed it can be concluded that in Primary Health Care are present psychosomatic symptoms and
also that somatization has a positive correlation with anxiety.
Keywords: Psychosomatization (somatization), anxiety, primary health care.
Резюме: Психосоматизацията е термин, който включва множество оплаквания и
повторяемост на дадено заболяване. Пациентите съобщават за физически симптоми, които не могат
да бъдат обяснени от органично или физическо заболяване; също така хората се тревожат, че са
болни и страдат от заболяване, но това, което действително се случва, е, че изпитват болка.
Психосоматизацията също така е свързана с други емоционални и психични проблеми като
тревожността, която причинява отрицателни мисли за психичното здраве, може да стимулира
интерпретации за опасност и тревога от психосоматичните симптоми.
Основната цел на изследването беше да се получат данни за психосоматичните (соматичните)
симптоми и да се провери дали съществува корелация с тревожността. Изследването беше
количествено и беше проведено с Въпросник за здравето на пациента (PHQ). То беше реализирано в
различни центрове за първична здравна помощ и населените места: Вущри, Митровица и Прищина
в Косово. Общо бяха изследвани 200 души. Резултатите от това изследване предоставиха ценна
информация по разглежданата проблематика. На базата на анализираните резултати може да се
заключи, че в първичната здравна помощ са налице психосоматични симптоми и че соматизацията
е в позитивна взаимовръзка с тревожността.
Ключови думи: психосоматизация (соматизация), тревожност, първична здравна помощ

Introduction
Psychosomatization is a term that includes many complaints and repetition of a disease,
as these complaints mostly begin before the age of 30 (Nevid, S. J., at al, 2002, p. 215). Patients
report physical symptoms for which cannot be given any. People are worried that they are sick
and suffer from a disease and why there is not any organic or physical reason, but what actually
happens is that they feel pain (Katon et al., 1982, p.127-134). For as much as
psychosomatization is life long, a main issue concerns the criteria of diagnostication defined by
a history of different problems and has to do with complaints of: pain, functions,
gastrointestinal, neurologic. The diagnostication can be done on the basis of DSM – IV
(American Psychiatric Association fourth edition, 1994, p. 446), DSM – V American
Psychiatric Association fifth edition, 2013, (p. 309 – 315)).
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Psychosomatization and Anxiety
Anxiety causes negative thoughts about mental health, it can stimulate danger
interpretations, and alarm for psychosomatic symptoms. Anxiety causes exaggeration of
symptoms that existed before like: sensitivity of unknown symptoms like self-focusing and high
self-attention. In fact, anxiety is included in psychosomatization (Lipovski, 1998).
Methodology
The administration of the research questionnaire was approved by a competent officer in
Primary Health Care.
Participants
The study is quantitative in which there are 200 participant, 100 females and 100 are
males. The age of the subjects is 18 – 38; 39 - 60 years.
Measure
The sample was decided randomly, with every third patient before getting the control at
the doctor. The patients were asked if they accepted to be part of this research and agreed that
if they were not feeling calm during filling in the self-administered questionnaire they could
stop.
Procedure
The questionnaire (PHQ) is a self-administered questionnaire and was done at different
places of Primary Health Care in urban places, (in Kosovo): Vushtrri 67 questionnaires, Pristine
66 questionnaires, and Mitrovica 67 questionnaires. Duration of the self - administration
questionnaire was three weeks (15 work days), first week on morning shifts; second week on
afternoon shifts; third week on morning shifts.
Instrument
The questionnaire that was used for this research is PHQ (Patient Health Questionnaire).
The PHQ is a self-administration version that can be used in Primary Health Care for different
problems of mental disorders (PRIME-MD) and diagnostication can be done based on the DSM
IV for clinical Problem.
The questionnaire was used before in other researches (Morina, at al. 2009 (p.79-86)), but
again was translated from English to Albanian and back translated from Albanian to English by
the researcher (Msc. Bekrije Maxhuni).
The responses are given on a Likert type scale ranging from 0 (not at all) – 3 (extremely)
or 0 (not at all) – 4 (extremely). The demographic data are as follows: minimum age = 18,
maximum age = 65, Mean= 38, SD = 1.13; Sex: female = 50%, male = 50 %; marital status:
married = 72%, single = 22%, other = 5%; years of school that you have: 0 = 0 year of school,
maximum = 21 years of school, Mean = 11.39, SD = 3.52; working: working = 32.5%, not
working = 67.5%; place of living: city = 64.0%, village = 36.0%. The research has also a
questionnaire for somatization and a questionnaire for anxiety.
The reliability of the instruments that are used in this research is: for psychosomatization
(α = 0.81), for anxiety (α = .84).
Results
A total of 200 subjects participated in this research that measured the problems that people
may have in everyday life and report as physical symptoms for which symptoms they often do
controls at various medical centres and also can do a lot of laboratory analyses, but still do not
find any physical or organic factor that can help diagnosing the patient. The variables that were
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measured in this research are somatization and anxiety in relation with the demographic data
that was described before (see Table 1), and a correlation between somatization and anxiety
(see Table 2).

Somatization
Anxiety

Table 1. Measured variables
Standard
Deviation
Maximum
Mean

N

Minimum

200

10.08

33.15

15.99

4.25

200

6.14

18.43

9.19

3.27

Psychosomatization and anxiety have the following distribution. Psychosomatization N
= 200; minimum = 10.08; maximum = 33.15; mean X = 15.99; SD = 4.25.
Anxiety has the following distribution: Number = 200; Minimum = 6.14; Maximum = 18.43;
Mean X = 9.19; SD = 3.27.
Table 2. Correlation and significance of variables
Anxiety
Somatization

𝑟𝑠 . 703

p

Female

Male

𝑟𝑠 . 699

𝑟𝑠 . 667

< . 001

According to the analysis by Spearman correlation, Psychosomatization and Anxiety
correlate in positive way 𝑟𝑠 = .703; and based on gender, there is a difference that is higher
degree in females than in males (see Table 2), that mean that according to data females
experience somatization more often and get controls in Primary Health Care.
Psychosomatization has a positive correlation with anxiety for females 𝑟𝑠 = .699; male 𝑟𝑠 = .667;
and the data are significant (p< = .001). Comparing the mean for somatization and anxiety based
on data is higher for somatization than for anxiety (see Table 1) which means that patients more
often go to medical doctors indicated from symptoms of somatization than for symptoms of
anxiety.
Table 3. Test distribution
Skewness

Kurtosis

Significance

Somatization

1.233

1.488

.000

Anxiety

1.344

1.090

.000

The distribution of data is: for somatization the Skewness = 1.233; Kurtosis = 1.488;
statistically variables are significance (p<.05). Here according to data (see tab. 3.0) have a
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distribution that is higher at kurtosis than skewness for somatization, and higher in skewness
than kurtosis for anxiety.

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Anxiety
somatizimi

Figure 1. Normality of tests
A Shapiro-Wilk’s test (p<.05), normal Q - Q, scores are statistically approximately normally
distributed and that means that are not in perfect (see Figure 1.).
A Shapiro-Wilk’s test (p<.05), normal Q - Q, scores are statistically approximately normally
distributed and that means that are not perfect (see Figure 1.).
Discussion
Patient that visit doctors in Primary Health Care manifest symptoms of
psychosomatization and there is a positive correlation with anxiety. Also, the patients are
experiencing symptoms of psychosomatization for that they are going in Primary Health Care
and psychosomatization has a positive correlation with anxiety meaning that people that suffer
from psychosomatization also can have anxiety which means psychosomatization and anxiety
can be influenced vice versa. The results can be compared with the results from research
conducted in other countries that is/was known psychosomatization as mental health problem
and happen also to visit doctor in Primary Health Care and represent physical symptoms while
are indicated from psychological factors. Comparisons with other countries can be made with
research that measures approximately the same variables, findings are approximately the same
and in which correlations were established between somatization and anxiety (Milani, at al.
2004).
Conclusion
Based on the results from this research, symptoms of somatization are present in Primary
Health Care, that means that patients go to Primary Health Care because they experience
symptoms of somatization and also due to symptoms of anxiety.
The knowledge and awareness of the society about mental diseases is not at a
satisfactory level and it can be concluded that patients do not know that they visit doctors for
psychological problems. For these reasons, information should be provided to the government
and competent authorities that psychologists can treat somatization of patients in Primary
Health Care.
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Other researchers are suggested to include geographically Kosovo and are suggested to use any
questionnaire about trauma.
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THE HEALTH OF THE GREEK HEALTH SYSTEM AND THE
CHALLENGES FACING ITS USERS
Emmanouil Bempekidis, PhD student, Department of Public
Administration, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
ЗДРАВЕТО НА ГРЪЦКАТА СИСТЕМА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НЕЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Емануил Бемпекидис, докторант, Катедра „Публична
администрация“, СУ „Св. Климент Охридски“
Abstract: The present paper aims to present and analyse the problems that the Greek health
system is facing. This presentation and analysis are considered to be particularly important as health
is valuable to all and has to make the citizens of a country completely satisfied. At the same time, it
must provide reliability to both the citizens of the country and the patients themselves. This paper
aims to motivate the Greek government to immediately resolve the problems of the Greek health
system.
Keywords: Greek Health System, challenges, ailment, primary health care, financing sources
Резюме: Настоящата статия има за цел да представи проблемите, пред които е изправена
гръцката система на здравеопазване. Това представяне и анализ се считат за особено важни,
тъй като здравето е ценно за всички и следва да направи гражданите на дадена държава
напълно удовлетворени. Същевременно трябва да предостави надеждност както за
гражданите на държавата, така и на самите пациенти. Този доклад цели да мотивира гръцкото
правителство незабавно да разреши проблемите на гръцката система на здравеопазване.
Ключови думи: гръцката система на здравеопазване, предизвикателства, болест,
първична здравна помощ, източници на финансиране

Introduction
Over the past decades, health scientists have increasingly focused on the needs of
patients and the extent to which they are satisfied with the health care provided. There is
no evaluation of the quality of care provided by the National Health System and, therefore,
patient satisfaction is difficult to investigate and evaluate. It should be noted that the
concept of quality of health has its roots in antiquity, and in particular in Hippocrates’
texts, which state that the quality of health care provided should be one of the aims of the
medical profession and be better reflected in the expression “benefit or not harm”.
However, it was not until the late 1980s that the interest of health sciences began to apply
measures in daily clinical practice to evaluate medical procedures and to create quality
assurance standards. However, their goals have not been achieved because they are a
complex concept that can be difficult to measure and define.
A Health System is the way in which the resources used in the health sector are
organized to meet needs and improve the health of the population. The health system is
organized at various levels, starting from the primary level of care and moving through
the intermediate level at the central level (local-provincial-regional). Health systems are
divided into liberal, mixed and national. Liberal health systems support the organizational
framework of health care provision in the price system, which shapes the health services
market (such a system is used by the US). Mixed health systems are based on the social
security and sickness funds (most European countries use such health systems). In national
health systems, the state has direct control over the production and distribution of health
services and there is free access and use without charge to these services (Mills, 2014).
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According to Phelps (2016), the health system is defined as “all the components subsystems that are in constant interaction and interdependence with each other as well as
with the environment (of the system) in order to achieve the purpose of its existence,
which is the preservation and the promotion of the health of the population”. Another
definition given by the above authors to the health system is “the grid of government
interventions that regulate the way in which services are provided, the relationships
between care providers, doctors and hospitals. These different arrangements define the
protection method upon which the effectiveness of healthcare and the proper functioning
of healthcare services depend”.
The health system consists of three subsystems that interact with each other and
depend on each other. These three subsystems are (Sloan & Hsieh, 2017): a) the health
status of the population and its evolution, b) the production of health services and c) the
production of expenditure coverage.
The purpose of a health system is to ensure and improve the health of the population.
The health system is a basic institution of the state and has the ultimate aim of ensuring
and improving the level of prosperity and quality of life of the population. In order for the
purpose of the health system to be achieved, some objectives should be set regarding the
production of the health services to meet the health needs of the population. The objectives
should be identified with clear criteria and for this reason health indicators (for health
status assessment) and supply indicators (for production and distribution of health
services) should be used to measure them (Bowling, 2014).
The health system has some main characteristics (García-Moreno et al., 2015),
which are (Louis et al., 2016): a) availability of the health services: The system offers its
services to the population 24 hours a day without any time restrictions, b) accessibility of
the health services: Every person, regardless of their socio-economic status, has the right
to use the health services, c) continuity of the service offer: The system offers its services
not only at the stage of treatment but also before and after the onset of the disease, d)
equality in the use of services: Equality has two conceptual definitions. The first concerns
the equal treatment (horizontal equality) and the second concerns inequality of treatment
among non-equal persons (vertical equality) and e) the organizational focus of the system:
Each health system gives importance to the development of a particular type of healthcare
service that acts as a focal point around which the health system develops. Some systems
focus on secondary care (hospital-based system) and thus focus on disease treatment,
while others focus on primary care and emphasize on the prevention and post-treatment
rehabilitation.
Forms of health systems
Τhe health system has three forms (Wager, Lee & Glaser, 2017). The liberal health
system is based on the full freedom of physicians and patients and operates with market
forces and with minimal state intervention. This system is governed by private health
insurance and health coverage falls to the personal and free choice of everyone, since
everyone decides freely whether or not to insure themselves. Everyone freely chooses
whether to be insured to private insurance companies individually, by choosing the
package of insurance services they think satisfies them the best and which they can afford
or be insured through their employer who pays the full amount of the premium. Those
who choose to stay uninsured (poor, unemployed, etc.) are required to pay from their
personal income the expenses each time they use the health services (Reich & Shibuya,
2015).
The service delivery and pricing are determined by supply and demand, and the use
of these services depends on the patients’ ability to pay. The most important benefit of
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this system for the patients is that it ensures the right to choose the physician and the
hospital they want. This right exists only for the economically wealthy, while the
economically weak patients are able to use the services according to their financial
capacity (Kelley et al., 2015).
From the health professionals’ side, this system provides complete freedom of
establishment, organization and operation. The health professionals have the freedom to
settle wherever they want, to set the working hours of their office and to determine the
amount of their pay. With an increase in the number of physicians, only a few can have
such freedoms. The rest are forced to contract with various insurance companies or in
organized forms such as the HMOs and the PPOs (Kongstvedt, 2015).
The disadvantages of this system are initially that it leads to great health inequalities
since the coverage of health needs depends on the patient’s financial capacity. This system
lacks the universal and complete coverage of the population. It is socially unfair and does
not promote social solidarity. Another disadvantage is the increase in the demand on the
part of the physicians, which leads to the increase of unnecessary visits, tests and
operations, resulting in the health sector absorbing many valuable resources without
having similar results. Moreover, because this system is based on profit, it focuses mainly
on the treatment and rehabilitation of the disease and little on prevention and rehabilitation
outside the hospital (García-Moreno et al., 2015).
The public health system is considered to be the opposite of the private one and is
based on social solidarity through equal coverage of the needs of the population regardless
of gender, age, occupation and socio-economic status and is achieved through increased
state intervention. In the public system, the state ensures a minimum level of healthcare
for all citizens, with intense intervention. The production factors may be owned by the
state, the insurance funds or private individuals (Shi, 2016).
The public systems are subdivided into those funded by social security (Bismarck
model) and those funded by the state budget (Beveridge model). In fact, none is funded
by only one source. It could be said that there are public schemes funded mainly by social
security or mainly by the state budget (Jiang, 2018).
In the first case, the social security system is represented by various insurance funds,
which fund the scheme through employers’ and employees’ contributions, and play a
major role in the system. Therefore, the bulk of health expenditure comes from insurance
funds. This model emphasizes the right of everyone to choose ways to meet their health
needs through social security, paying the required amount (contributions).
In the second case, the system is funded by the state mechanism (taxation) or local
taxation, and the production factors belong to the state. This model is based on the
principle that health is a public good rather than an individual right and that is why the
state is obliged to provide the necessary health services (Mandl, Mandel & Kohane, 2015).
The main features of the public system are as follows (de Andrade et al., 2015): a)
universal, full and equal coverage of the population, b) unified planning and programming
with a central objective and priorities based on the real needs of the population, c) spatial
and regional distribution of health units, human and material resources, d) central and
single funding, e) a unified organization and operation framework with decentralization
in decision-making and social control.
One of the most important benefits of this system is that the full, universal and equal
coverage of citizens’ needs is ensured regardless of their socio - economic status.
Moreover, because of the single and central funding, the state intervenes and thus has
control over spending, effective management, quality improvement, etc. The public
system has the public health and prevention services as a priority. It is also noticed that
medicine is not distorted by the influence of money and there is good cooperation between
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health professionals because there is no competition compared to the tensions prevailing
in the private system (Omilion-Hodges & Swords, 2017).
In addition to the above advantages, this system also has its disadvantages. One of
the major drawbacks is the development of bureaucracy that prevents medicine and
burdens health services with more work. Other drawbacks are the waiting lists because
the serious cases are more important rather than the economic capacity of the citizens.
Finally, the patients are not able to freely choose the physician or hospital they prefer
(Dickson, 2016).
The mixed system is a combination of the private and the public system. This system
is mainly based on social security, serving the principle of social justice through collective
coverage of the population funded by contributions calculated according to each
individual’s financial capacity. State interventionism is decisive because, in addition to
the role of a central designer, the state complements financially the social security gaps
by ensuring that its citizens have access to a minimum number of health services. In this
system, the factors of production, the method of payment, the production and distribution
of services belong to a variety of owners (Green & Clarke, 2016).
In recent years, it has been seen that such systems have ensured a satisfactory level
of health for the population while preserving the characteristics of equality and social
justice at a reasonable cost (Cloninger et al., 2014).
The ailment of the health system
Since the establishment of the Modern Greek State to date, the health sector remains
the same, noting the absence of national health policy and strategy. This factor is the cause
for some of the weaknesses of the Health System, some of which are (Ginter, Duncan &
Swayne, 2018): a) diversity of health benefits, b) multifragmented and inefficient funding
system and irrational pricing policy, c) fragmentation and inadequate organization of the
Primary Healthcare Services Production System, d) underdevelopment of the Secondary
Healthcare Sector, e) non-rational development of the human resources of the healthcare
sector, f) absence of quality assurance and accreditation systems for health services, g)
absence of a Biomedical Technology Assessment and Management System, h) nonrational development of the private healthcare sector, i) insufficient modern methods of
organization and management, j) absence of mechanisms to control costs and expenses
and k) unethical perceptions and attitudes on the part of the human resources of the
healthcare sector.
Proceeding to the analysis of the health system problems
Due to the fragmentation of health insurance, there are many inequalities in terms of
access and burdened financing of health services. Moreover, due to the coexistence of
many health services such as the National Health System, insurance institutions, local
governments, but with different organizational and administrative structure, there is a
provision of uncoordinated services. In addition, the misallocation of human resources at
all levels of health has created a hospital-centred Healthcare System (Kane et al., 2014,
228). Another problem is the absence of a family-physician which has created an
uncontrolled access for citizens to the Healthcare System for hospitalization without
restrictions. Furthermore, the misallocation of healthcare professionals and, in general, the
lack of planning has led to the oversupply of physicians, to the lack of certain specialties,
and to a shortage of nursing staff (Omilion-Hodges& Swords, 2017, 1279-1281).
However, in addition to the shortage of healthcare staff, there is a problem with
administrative executives and managers who are not adequately trained, so that
modernization of the administration and the improvement of the efficiency and
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effectiveness of the Health System units are hindered. Then, the fact that the skills of some
notable workers are not recognized as there is a lack of pay and scientific incentives causes
a negative influence on the level of human resources satisfaction (Ericson, 2015). In
addition, there is a qualitative deficiency of the Health System as there is a lack of a system
of certification of procedures and functions, a lack of quality assurance institutions, a lack
of a mechanism for applying clinical protocols, a lack of clinical control programs, a lack
of a system for analysing citizens’ satisfaction parameters, a lack of a control and
counteraction mechanism of unethical behaviour and finally absence of training programs
for the healthcare professionals on patients’ rights and respect for citizens.
Lastly, it is worth mentioning private spending as far as health is concerned. With a
brief review, it seems that private spending reaches 47% of total spending and is twice the
average of European countries. This respectable amount is capable of presenting the
problems that citizens are experiencing, such as inequality in healthcare delivery and
access, the lack of medical staff, the limited availability of healthcare services and much
more as mentioned above. It is perfectly understandable that the Health System faces
several organizational and operational problems due to the country’s urbanization of its
citizens, the healthcare professionals and its geomorphology (Meeks et al., 2014).
Problems of the primary health care
In addition to the modest differentiation of the founding law of the National Health
System, the changes that were made were aimed at hospital care. The National Health
System continued to have the same organization and funding system for twenty-two years
since it was established (Hunter et al., 2017).
Over the years, it has been observed that the distribution of human and material
resources at the expense of Primary Health Care has resulted in poor responsiveness and
efficiency of the Health System, low satisfaction of the service users and higher health
and, above all, private health expenditures.
The main problem of Primary Health Care lies in the multiplication and diversity of
the insurance institution. However, there are differences in the individual insurance
subsets of the population as regards the organizational and administrative model, the type
and mode of provision of health services and the cost of Primary Care.
More specifically today, the Primary Health Care system is a fragmented grid of
units, but in the urban centres they have specific organizational and administrative
standards that do not differ from those of previous decades. Due to poor organization, lack
of cooperation and coordination of services because of the reduced availability in the
afternoon hours and inaccessibility during the evening hours and public holidays, it forces
citizens to visit hospitals and private health services.
The quality of services is significantly influenced by the lack of operating conditions
and specifications, as well as the lack of evaluation and control. More generally, the
Primary Health Care Sector has been and still is the biggest problem of the National Health
System. This is due to many reasons, such as the lack of co-ordination of Primary and
Secondary Health Care, as well as the discontinuity of the Health Care (Mitra, 2016).
Finally, it is worth noting that outpatient clinics do not serve to prevent and promote health
because they are organized to manage the disease.
Financing sources of the health system
The financing sources of the health system are mainly divided into public and private
sources. Public sources include taxation, where specifically direct and indirect taxes are
applied at local, regional and national levels. Direct taxation includes income tax on
natural persons, corporate income tax and real estate tax. Indirect taxation is applied to
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transactions and goods and is distinguished into the general one that covers the budget
needs as a whole, such as value added tax (VAT) and special taxes, intended for specific
purposes that apply to specific goods, such as alcohol or tobacco tax. In addition, another
public source of funding for the health care system is the social insurance which, in
relation to the private sector, has a large coverage of the insurance risk because its
insurance base is not limited to the insured of an enterprise but includes large population
groups (Atun et al., 2015).
Private financing sources include donations from charitable organizations and
employers’ health costs. This financing method of the health care system is seen in thirdworld countries which have low GDP and rely heavily on external aid to finance their
health care system. In addition, other private sources are employer health care costs that
provide occupational medical services consisting of periodic preventive employee tests
and health care in the workplace in emergency situations. Finally, private sources also
include user payments. This financing source is considered to be less equitable because it
is based on individual or family income and as a result does not promote social solidarity
and causes inequality in access (Ringard et al., 2014).
Observations - recommendations
The following are observations on the creation of deficits in hospitals and
recommendations for their reduction (Bazemore et al., 2015).
- Daily hospitalization expenses does not cover daily hospitalization costs (basic
principle)
- Reduction of operating costs, i.e. medicines and consumables, mainly to reduce the
daily cost of hospitalization that increases their contribution to a deficit.
- The insurance funds should pay their obligations within the specified period and
not later, because this contributes to the creation of a secondary deficit.
- Finally, reducing costs should not affect the quality of the services provided to
patients.
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Резюме: В днешно време сред най-често срещаните хронични заболявания е диабета. Предвид
сериозността на ефектите от него върху здравето на човека и неговия психологичен комфорт, той е
не само заплаха за живота на пациента, но и фактор, влияещ върху качеството на живот. Заради
специфичната му комплексност, при която се засягат сериозно множество органи и системи от
човешкия организъм, той води до редуциране или изчерпване на ресурсите на пациента.
Специализираната литература е богата предимно на изследвания за диабета, които предлагат
главно медицинската гледна точка. Поради сложността и полимодалността на този комплексен
феномен е доказано, че познаването на психологическите аспекти на диабета до голяма степен могат
да подпомогнат потенциала на индивида в хода на неговия живот.
Ключови думи: захарен диабет, диабет тип 1, психосоциални аспекти, психологични аспекти
Abstract: One of the most common chronic disease nowadays is diabetes. Given the severity of its
effects on the health of the patient as well as on their psychological wellbeing, it is not only a threat to the
patient’s life, but also a factor affecting their quality of life. Because of its specific complexity, which
seriously affects multiple organs and systems in the human body, it results in a reduction or depletion of the
patient’s resources. Specialised literature is mainly rich in diabetes studies that offer a predominantly
medical perspective. Because of the complexity and polymodality of this complex phenomenon, it has been
proven that knowledge of the psychological aspects of diabetes can greatly enhance an individual's potential
over the course of his or her life.
Keywords: psychological aspects of diabetes, diabetes, psychosocial aspects

Диабетът представлява класическо психосоматично заболяване. Тенденцията е да
прогресира, превръщайки се във все по-неотложен медицински и социален проблем, като
е в групата на четирите незаразни болести, приоритет в световен мащаб (WHO, 2016).
Според СЗО до 2025 г. броят на хората с диабет ще се увеличи значително и тази
тенденция ще засегне главно хората в трудоспособна възраст.
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Значимост на темата с оглед тенденциите в света и в България
По данни на СЗО през 2014 г. в света има 422 милиона души над 18-год. възраст с
диабет (Фиг.1). За три десетилетия броят на болните се е увеличил 4 пъти (8,5% от
възрастните в света, докато през 1980 г. болните са били 4,7%). Диабетът се отчита като
причина за смъртта на 1,5 милиона души през 2012 г. През последното десетилетие
процентът на починалите под 70-год. възраст вследствие на сърдечносъдови заболявания
и диабет нараства и е по-висок в страни с нисък и среден доход, отколкото в страни с
високи нива на доходите (WHO, 2016).

Фигура 1. Тенденции за разпространение на диабета според нивото на доход в
страните в периода 1980-2014 г. (WHO, 2016)
България следва световната тенденция за увеличаване на болните от диабет: от
диабет страдат около 500 000 души (Министерство на здравеопазването, 2015).
Българският национален регистър за захарен диабет е създаден едва през 2014 г., а
последните данни в него са за 2016 г. (вж. Фиг. 2). По данни от 2012 г. всяка година в
България от диабет умират 4125 жени и 4000 мъже (Захариева, 2012). Децата и младите
хора до 25 г. с диабет са над 4000 у нас (Ботинова, 2015).
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Фигура 2. Разпределение на болните от диабет по пол и възраст в България
през 2016 г. (Регистър Захарен диабет, 2017)
Особености на диабета като хронично заболяване
Диабет тип 1 (инсулинозависим и ювенилен) се характеризира с недостатъчно
производство на инсулин в организма. Хората с диабет тип 1 трябва да приемат
ежедневно инсулин, за да поддържат обмяната на веществата в равновесие. Тази форма
на диабет е характерна за детската и младата възраст, но може да възникне и при
възрастни хора. От около 500 000 деца в световен мащаб с този вид диабет 26% са от
Европа, 22% от САЩ и Карибския регион. През последните години се наблюдава
тенденция за увеличаване на честотата на диабет тип 1 в развиващите се страни и
възрастовата група под 5 години (Craig et al., 2014).
Диабет тип 2 (неинсулинозависим или старчески) се дължи на неефективното
използване на инсулина в организма. По-голяма част от болните с диабет в света имат
този тип 2 диабет (WHO, 1999). До неотдавна диабет тип 2 се среща само при
възрастните, но през последните години започва да се диагностицира и при деца (WHO,
2016). Според лонгитюдно изследване на юноши и младежи в Австралия диабет тип 2,
диагностициран в юношеска възраст, е два пъти по-опасен за здравето и живота,
отколкото е диабет тип 1 (TODAY Study Group, 2007).
Социално-икономически и психологически последствия от диабета
Диабетът и свързаните с него усложнения са причина за икономическо натоварване
за болните и техните семейства, както и за здравните системи и икономиките на
държавите поради преките разходи за медицински грижи и загубата на работа и заплата
(WHO, 2016).
В България през първата година след установяването на диабета 4% от пациентите
са с прекаран инфаркт на миокарда, 3,2% - с инсулт. През следващите седем години
процентът на усложненията нараства в линейна зависимост (Захариева, 2012). Късното
диагностициране и възникването на усложнения имат сериозен социално-икономически
ефект. През първата година след диагностицирането 58% от разходите са за усложнения
от диабета, а през седмата година тези разходи нарастват на 83%. В повечето страни
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разходите за лечение на диабета са 10% или повече от общия бюджет за здравеопазване
(Захариева, 2012).
Въпреки че в последните десетилетия се откриват все по-нови и по-ефикасни
начини за медикаментозно контролиране на диабета, повечето болни с диабет не успяват
да постигнат оптимален контрол върху кръвната захар и това води до влошаване на
здравето им (Peyrot et al., 2005). Често причина болните с диабет да не спазват
препоръчания им режим е неадекватната социална подкрепа, недостиг на време, стрес и
здравни вярвания, които противоречат на налагащите се от диабета ограничения в
живота (Harris & Lustman, 1998).
В идеалния случай лечението на диабета се осъществява от екип здравни
специалисти, включващ лекар, медицинска сестра, която обучава диабетноболния,
диетолог и психолог. Докладът от 2016 г. на СЗО за диабета обаче установява големи
различия в усилията на отделните държави за предотвратяване и контролиране на
диабета. Повечето държави имат национални политики и предписания по отношение на
диабета и ключовите рискови фактори, но в някои региони и сред държавите с ниски
доходи тези политики и предписания не са добре финансирани и не се прилагат в
необходимата степен (WHO, 2016).
Особености на грижите и отношението в България към децата с диабет
Според проучване на Сдружението на българските ендокринолози от 2011 г.,
цитирано в медиите, броят на децата с диабет в България се увеличава застрашително.
За 20 години заболеваемостта е скочила двойно: от 6,2/100 000 деца годишно на 12/100
000. Същевременно се наблюдава снижаване на възрастта - на около 5-6 години, докато
в началото на века диабет е откриван най-често в пубертетна възраст (Коприварова,
2011). Тревожни са и данните за взаимодействието на институциите и техните
представители с децата с диабет и техните родители: над 80% от децата с диабет
представят в училище бележка, че са клинично здрави (Коприварова, 2010). Т.е. децата
с диабет и родителите им се натъкват на неразбиране и се притесняват от дискриминация.
За това свидетелства и наскоро загиналият алпинист Боян Петров по време на дискусия
в Народното събрание през ноември 2015 г. на тема „Епидемията диабет - как да я
овладеем?“ Според него децата, които страдат от диабет, не спортуват заради
дискриминационно отношение в училище (Дарик нюз, 2015).
Националната асоциация на децата с диабет (НАДД) в България периодично
обръща внимание на трудностите, които децата и родителите на деца с диабет срещат в
справянето със заболяването и контролирането на кръвната захар: изправени са пред
административни проблеми и постоянните експерименти в здравната система (НАДД,
2011). В 20 от 28-те области в страната няма центрове за лечение на диабет, а в
Северозападна и Югоизточна България няма нито един специалист по ендокринология.
Лекарите-ендокринолози нямат подкрепа на училищата, болните деца често не са
равнопоставени, някои учители се страхуват да вземат болни от диабет деца на
екскурзия, а медицинските сестри в училищата в България не са задължени законово да
оказват първа помощ при децата с диабет (Константинова, 2016). Същевременно е
известно, че всички, които са около детето с диабет, трябва да бъдат запознати със
съществото на неговия проблем, за да бъде то под добър контрол. През септември 2018
г. родители на деца с хронични заболявания сигнализираха чрез медиите, че децата им
са оставени без медицинска грижа в градините и училищата въпреки обновения през
2017 г. Закон за здравето, който гарантира правото им на такива услуги.
Освен липсата на тези елементарни грижи за болните деца с диабет, българските
ендокринолози отчитат специфични за България отключващи фактори за диабета у
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децата – стреса в критичния преход от предучилищна в училищна възраст и след 7-и
клас, когато учениците кандидатстват в елитни училища (Коприварова, К., 2011).
От всички представени дотук факти става ясно, че в България болните деца и
юноши с диабет и родителите им се нуждаят от сериозна психологическа подкрепа, за да
се справят както с предизвикателствата на самото заболяване в периода на израстване,
така и с предизвикателствата на една неподкрепяща и в редица случаи дискриминираща
среда.
Специфики на психологичния профил на хората с диабет
Немалко особености на психиката, имат дял за развитието на диабета: от тежък
стрес, загуба, раздяла, скръб през желание да контролираме всичко и всеки; чести са
страхът, яростта, гневът, особено ако са потиснати; налице е високо ниво на тревожност
и липсата на радост, обич и любов.
Без значение предиспозицииите за този проблем, той сам по себе си е сериозна
стресова ситуация, както за детето или младежа, така и за неговите близки. Разболее ли
се в зряла възраст човек, той преминава през чувствата свързани със загуба (загуба на
идеята за това, че човек е здрав, а и диабетът сам по себе си представлява предпоставка
за заплаха за загуби: например загуба на възможността да се вършат нещата, за
досегашния ритъм и естество на ежедневието и развлеченията, загуба на работа или
възможност да се направи кариера, загуба на зрение или крайници или загуба на контрол
над живота и бъдещето, загуба на нормален ритъм на живот). Най-често адаптацията към
болестта продължава от един до шест месеца, както за детето или младежа, така и за
неговите близки. Това е време, в което се приучават да живеят според новостите в
режима през деня, особеностите на хранененто подчинено на специфичен тип диета и не
на последно място това е време, през което се търсят начини да се „помири“ с идеята, че
има диабет. Когато последното не се случва повече от 6 месеца, родителите и децата,
както и младежите е добре да бъдат по-интензивно покрепени в психологичен план.
Здравното поведение е тясно свързано с индивидуализирания мултидисциплинарен
подход, в който са ангажирани родители, учители, лекари, психолози. Включва освен
използване на съвременни аналогови инсулинови препарати, инжекторни устройства,
мониториране на кръвната глюкоза, разпознаване и лекуване на хипогликемията,
приспособяване към специфичен хранителен режим, реорганизация на режима на
физическа активност, ала и психосоциален комфорт. Всички тези аспекти ще позволят
или пък не, детето или юношата да получи шанса за адаптация и комфортно наместване
в новата среда.
Видовете психологическа адаптация и индивидуалните стратегии за реагиране при
диагноза зависят от три фактора: 1. Индивидуален подход – как се приема заболяването.
Свързано е с личен опит, степен на осъзнаване на диабета. 2. Лични качества. Индивиди
с висока степен на внушаемост, на тревожност, зависимост, използват неефективни
стратегии, имат трудности да се справят с новото в живота си – диабета. Известни са
очакваниия и бариери противоречащи на процеса на адаптация: нестабилна перспектива
за бъдещето; загуба на свобода – сякаш диабетът е „погълнал“ живота. Това често води
до чувство за неефективност, силно напрежение, ярост; усилия за опазване на тайна. 3.
Използвани до момента подходи подпомагащи или пречещи на психологическата
адаптация – например отричане, изолация, регрес.
Наличието на такова заболяване като захарен диабет влияе върху настроението и
поведението на човека и засяга цялата му личност. Под тежестта на болестта могат да се
влошат известни негативни черти от характера, да се развият и маладаптивни форми на
поведение – например зависимости към алкохол, хазарт, психоактивни вещества.
Негативните нагласи, трудностите в справянето и психологическите проблеми като
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депресия, тревожност и хранителни разстройства обичайно съпътстват диабета и може
да повлияят на лечението (Peyrot et al., 2005).
Мястото на психолога в оценката на психосоциалния контекст и
специализираната психологична помощ
Тежкият емоционален фон, психологическите трудности, генетичните рискови
фактори, неочаквани житейски обрати, соматичните усложнения от диабета, могат да
доведат до по-сериозни психологически страдания.
Специалистите имат за цел, първоначално по достъпен начин, да разговорят с
лицето и неговите роднини, предоставяйки синтезирана и ясна информация, която на
този етап да обезпечи познанието в повечето аспекти от потенциално възникналите
въпроси. Впоследствие целта е да осигуряват системна психологическа подкрепа, а ако
има нужда и да се използват по-сложни психологически и психотерапевтични методи.
Психосоциални аспекти
Няколко са ключовите психосоциални моменти при детето с диабет и семейството
му:
- Първоначалното приспособяване след диагностициране на заболяването.
Изключително трудна и противоречива е ролята на родителите – като ко-терапевти
от една страна и те самите като обект на психологична помощ.
Нерядко трудностите изкристализират, преминавайки през етапите на 1. Шок за
детето/юношата и семейството 2. Отричане/нежелание да се приеме диагнозата.
Несъгласие с новия житейски план – да се започне лечение с инсулин завинаги. 3.
Несигурност, страх, понякога ужас от перспективата да се живее с диабет. 4. Вина;
Тревожност; Отчаяние.
- Необходимост от предприемане на конкретни стъпки по планиране на новите
житейски условия, което включва работа на психолога по взимане на решения относно:
1. Обучение на детето и родителите. 2. Осигуряване/ориентиране към добра база
познания за състоянието. 3. Формиране на умения, които да предоставят увереност за
самостоятелно справяне в различни ситуации. 4. Определяне на ясни цели по отношение
на самонаблюдението и повишаване, и поддържане на мотивация за самоконтрол,
стимулиране на необходимостта от адекватна информираност и усилия по посока вярата
във възможността на личността да управлява диабета.
- Фокус върху семейството
1.Информираност и ангажираност на пряко обгрижващите детето. 2. Осведоменост
на разширеното семейство. 3. Споделяне на отговорността за лечението. 4.
Неангажираща подкрепа, която не предполага зависимост. 5. Ориентиране на семейния
фокус към занимания, предполагащи контекст различен от болестта. 6. Високото ниво на
семейна сплотеност и последователност при управлението на диабета, взаимната
подкрепа и съвместното решаване на проблеми са свързани с по-голяма ангажираност с
терапията и добър контрол на заболяването (Патракеева, 2015). 7. Психологическите
характеристики на майките (проблемно ориентиран копинг; хиперпротекция; фобия от
загуба на дете; високо ниво на невротизъм; ниска ефективност, фокусирана върху
избягване; наличие на голям брой отклонения във възпитателните подходи и проблеми с
личността), са пряко свързани с особеностите на дете с диабет, което изисква постоянно
наблюдение и има висок риск от смърт. В същото време, такива особености на
родителството и възпитанието могат да провокират и изострят емоционални и личностни
проблеми при деца с диабет, което потвърждава необходимостта от разработване на
специализирани модели за психологическа корекция на отношенията между детето и
майката (Landolt, et al. 2002).
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- Детската градина/Училище
Факт е, че по-добър комфорт и минимилизиране на предпоставките за негативни
ефекти от диабета е, когато персоналът в детската градина/училище, често срещани
познати и приятели са информирани относно диабета и лечението му. Близките често
предприемат радикални мерки по „предпазване“ на детето/юношата като ограничават
или напълно недопускат спортни, физически и други подобни активности, срещи и
събирания с връстници, изяви, които по преценка на родителите биха довели до
напрежение и стрес.
- Юношеството
Младите хора с диабет споделят, че получават най-голяма подкрепа от родители и
брачни партньори, умерена подкрепа от братя, сестри и приятели и най-малка – в
училище или други общности. Нерядко качеството на живот е силно влошено като
влияние в негативна насока оказва въздействието на соматичните симптоми и
влошаването на здравето на подрастващите, тревогата им относно заболяването,
неяснотите свързани с прогнозите, несигурността относно стабилността на състоянитео
им, удовлетворението им от живота, възприятието им за здраве, за лична ефективност,
за добра самооценка.
В този преходен период нерядко има влошаване на метаболитния контрол поради
страх, че заболяването може да ограничи старта в живота. Юношите по-често са
непримирими, нетърпеливи и припрени в поведението си и в частност относно
състоянието им. В стремежа да не останат извън присъщата им компания или субгрупа,
могат да зачестят моментите с неприемливо поведение, с конфликти. Психологичните
страдания свързани с депресия са по-чести, както и хранителните разстройства и тези
свързани с тревожност. Част от юношите имат неясна концепция относно желателното
поведение спрямо диабета. Те изпитват противоречиви чувства, не само в отношенията
си с другите (приятели, връстници, родители), но и в отношението си към собственото
здраве и/или болест. Ето защо като ефективен подход, концепцията на Lipkin и
сътрудници (1995) съветват да се идентифицират скритите желания на пациента и да се
установи баланс между тези желания и необходимите мерки за лечение. Психологът е
изправен и пред предизвикателствата заедно с юношата да изградят личните приоритети
и сред тях да се впише и диабета; да помогне за достигане на баланса между желанието
за самостоятелност и реалните възможности; да подкрепи разумния стремеж за
приобщаването в група на връстници, каккто и за формиране на идентичност.
Предизвикателства са и нерегулярността в режима почивка-храна-учебна работа.
Нуждата юношата да встъпва, опитвайки различни образи и разновидности на
поведение, както и типичната за тази възраст приключенска, граничеща, а понякога и
силно надхвърляща нормалните граници, екстремна нагласа, са част от сферите, които
са също обект на психологичната работа. Усилията са по посока – повишаване нивото на
адекватна грижа за здравето, изграждане на умения за самостоятелни решения и поемане
на отговорност при създаване на самоувереност на базата на добри познания за всички
аспекти касаещи живота с диабет.
Заключение
Психосоциалната оценка и психологична помощ на деца и юноши с диабет и
техните семейства помага от една страна да се селектира важна информация относно
очакванията и нагласите към заболяването, хода на заболяването и неговите проявления
в соматичен и психологичен план, ефектите от лечението, ресурсите на личността за
справяне с предизвикателствата от лично, битово, социално и психологично естество,
адаптацията към заболяването, да се проследят социални, финансови, емоционалните и
физически промени, които са пряко свързани с качеството на живот, а от друга страна да
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се предвиди психологична подкрепа и формулира нейното естество и промяната в стила
на живот след диагностициране на заболяването. Тя неизменно включва и управлението
на стила на живот (American Diabetes Association, 2017). Доброто лечение на детския
диабет предполага участие на мултидисциплинарен екип, в който психологът има
ключова роля за осигуряване на позитивна перспектива и психосоциален комфорт за
детето, юношата и семейството.
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ОБСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНО РАЗСТРОЙСТВО И ВЛИЯНИЕ
ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕДА
Весела Кръстева-Симеонова, Гл. ас. д-р, СУ „Св. Климент Охридски“,
ФФ, Катедра „Обща, експериментална и генетична психология“
OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER AND INFLUENCING ON
BEHAVIOR IN AN ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT
Vesela Krasteva-Simeonova, Chief Assistant, Ph.D., University of Sofia “St.
Kliment Ohridski”, Faculty of Philosophy, Department of General,
Experimental and Genetic Psychology
Резюме: Разширяването на опита и познанията за същността на обсесивно-компулсивната
проблематика в юношеска възраст, както и подобряване на превантивните, психологични практики
представляват сериозно предизвикателство пред практически работещите психолози. В тази връзка,
продължение на техните усилия са интегрирането на наблюденията и изводите им в социалната и
терапевтичната практика, така че да се достигне до оптимизиране на качеството на живот на децата,
юношите и техните семейства с хронифицирани и остри прояви на ОКР, както и на тези с по-изявени
личностни предиспозиции и психологични особености.
Ключови думи: ОКР, Обсесивно-компулсивно разстройство, поведение, влияние
Abstract: Expanding the experience and knowledge of the essence on obsessive-compulsive issues in
adolescence, as well as improving preventative ones, psychological practices represent a serious challenge
in front of practicing psychologists. In this regard, a continuation of their efforts are the integration of
observations and their conclusions in social and therapeutic practice, so that the quality of optimization can
be achieved of children’s lives, adolescents and their families with chronic and acute OCD manifestations,
as well as those with more expressive personal predispositions and psychological peculiarity.
Keywords: OCD, Obsessive-compulsive disorder, behavior, influence

Увод
Обсесивно-компулсивното състояние се характеризира с принудителен характер на
действията или мислите на съответния индивид, който, признавайки тяхната
безсмисленост, се опитва да попречи на възникването им. При възрастните натрапливите
състояния засягат по правило само изпитващия ги, докато при децата натрапливите им
състояния могат да въвлекат цялото семейство в определени ритуали. Точните
механизми на възникването на натрапливите състояния не са съвсем изяснени (Menzies,
2003; Каплан, 1998).
Обсесивно-компулсивното
разстройство
представлява
своеобразно
предизвикателство и често нелека трудност не само за отделните засегнати, но също така
и за лекари, психиатри и изследователи, приятели и семейство. Изразява се с присъствие
на нежелани и натрапливи мисли, често (но невинаги) придружени от поведение, което
има елемент на принуда. В действителност нерядко е трудно за повечето хора да оценят
колко много стрес причинява обсесивното разстройство. За такива дейности като
проверка, хората се изкушават да прибягват до проста рационалност – „Защо не го/ги
спреш?“, или „Ей така, просто се отърви от него“, или „Стегни се!“. Голяма част от
засегнатите биха могли да преценят, че тяхното поведение е лишено от смисъл.
Дефиниция
Според Диагностичния и статистически наръчник на психичните разстройства на
Американската психиатрична асоциация – 5-та ревизия (DSM-5) диагностични критерии
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за обсесивно-компулсивно разстройство (300.3) са А. Наличие на обсесии, компулсии
или и двете:
- Обсесиите са повтарящи се, постоянни мисли, подтици или импулси, които се
преживяват, по време на проявата им, като натрапливи и нежелани и които при повечето
хора причиняват подчертано безпокойство или дистрес. Хората с ОКР правят опити да
игнорират или потискат подобни мисли, подтици или образи или да ги неутрализират с
някаква друга мисъл или действие (т.е. чрез извършване на компулсии).
- Компулсиите са повтарящо се поведение (напр. хигиенизиране на ръце, на дома)
или умствени действия (напр. броене, повтаряне наум на думи или изрази), които човек
се чувства принуден да изпълнява в отговор на обсесията и според правила, които трябва
да се прилагат стриктно. Поведенията или умствените действия са насочени към
предотвратяване или намаляване на тревожността или дистрес или предотвратяване на
някакво ужасно събитие или ситуация. Тези поведения или умствени действия не са
свързани по реалистично обосновани (DSM-5).
Граници и норми
При анализът на поведението винаги се взимат предвид фактите, които могат да
допринесат в по-голяма степен за разграничението норма-патология. Те не са еднозначни
и са зависими от среда, култура, етно-регионални особености, епоха, индивидуални
особености, възпитание, семейно функциониране и традиции и т.н.
Патологичните форми на ОКР възникват, когато системи от нормални и адаптивни
се превърнат в дисхармонични и трудно- или нерегулируеми поради генетична
уязвимост, неблагоприятни екзогенни фактори, поради промяна в хода на развитието
(напр. породена от неадаптивно обучение, което води до мозъчни промени) или мозъчна
травма. Различните поведения и ментални състояния, срещани при OCD не са сами по
себе си патологични. Онова, което ги прави да бъдат определяни „извън нормата“, е
дистресът, който водят след себе си, тяхното постоянство и тенденция да заемат време
за сметка на изключване на по-нормални дейности.
Разбира се, въпросът дали обсесивно-компулсивните нарушения са клинична
единица, изцяло откъсната от нормалното поведение и опит или са само количествено
различна от нормалното е ангажирал множество учени. При едни от тях позицията е, че
обсесивно-компулсивните симптоми са защита срещу психотични продроми и че много
обсесивно-компулсивни пациенти може да са с шизофрения. Някои наблюдения върху
силата, с която някои от тези индивиди се придържат към вярвания, свързани с техните
обсесии и компулсии, водят до описанието им като „свръхценни идеи“ и дори
„халюцинации“ (de Foa, 1979; Silva, 2003).
Независими проучвания установяват, че около 90% от нормалната популация
съобщава за натрапливи мисли, чието съдържание е подобно, ако не и идентично с
обсесиите. Също така натрапливите мисли сред нормални възрастни изглеждат подобни
на обсесиите сред клинична популация по отношение на увеличаването нивото на
дистреса, свързан с невъзможността за справяне и елиминиране с мислите. Въпреки това,
в сравнение с клинично представените случаи на обсесивно-компулсивно разстройство,
обсесиите при неклиничните извадки са по-редки, с по-кратка продължителност и полесно отстраними (Evans & Leckman, 2008).
Съществуват моменти в живота на човек, когато той е по-уязвим на обсесивнокомпулсивни мисли и поведение. Един от най-характерните периоди е около раждането
на дете. Доналд Уиникът (Уиникът, 2008) описва феномен на променено психическо
състояние у жената, което нарича „първична майчина грижа“. През този период майките
са дълбоко фокусирани върху кърмачето, изключвайки често почти всичко друго, като
това поведение им позволява да предвидят нуждите на бебето, да научат неговите
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уникални сигнали, както и с течение на времето да развият своеобразно чувство към
бебето като към личност. Почти всички от родителите (повече от 95%) споделят за
персистиращо безпокойство за благосъстоянието на своето дете. В отговор на тези
тревожни или неприятни мисли, 59% от майките и 42% от бащите съобщават, че
извършват различни дейности – проверка на бебето (60%), разговори с другия (54%),
усилие за разсейване на себе си (9%). Почти всички от родителите повече от 90%
обикновено проверяват бебето си, в отговор на някакъв сигнал от него (Evans, Leckman,
2008).
Двете основни характеристики на разстройството – обсесия и компулсия, са често
срещани при нормални лица. В проучване, посветено на оценка на разпространението и
характеристиките на обсесиите в неклинична извадка екипът на Rachman & de Silva
(1992) установява, че много голяма част от хората в норма са имали обсесии подобно и
на клиничната извадка – около 80%. По форма и съдържание, тези обсесии са много
сходни и наистина неразличими от тези, съобщени от клиничните обсесивнокомпулсивни пациенти. Основните разлики са в честотата, продължителността, стреса и
степента на тежест.
Също така натрапливи когниции възникват в нестресови състояния, в нормален ден
от живота на човек. Така основни разлики между клинични обсесии и нормалните
натрапливости могат понякога да се считат, че те са по-устойчиви, по-повтарящи се,
могат да причинят повече дискомфорт и да са по-трудни за елиминиране. Що се отнася
до компулсиите, то много хора имат суеверни и стереотипни поведения, които
наподобяват на клиничното компулсивно поведение. Значителен брой хора, които
никога не постъпват в клиника напр. имат натрапливости много сходни, както по форма,
така и по съдържание, с тези на клиничните случаи, макар и не така блокиращи ги в
техния живот и ежедневие.
В едно изследване за компулсиите в неклинична извадка (Muris et al., 1999),
авторите установяват, че 55% от участниците проявяват някаква форма на ритуално
поведение. Т.е. обсесии и компулсии са често срещани в общата популация, въпреки че
те може да са по-нарядко, по-леки и не така устойчиви, както тези при ОКР.
Като резултат от анализа на обсесивно-компулсивната тематика, на многото
елементи обуславящи я и свързани индиректно или директно с нея, в съответствие с
разглеждането на тази проблематика от ракурса на различни теоретични, практически,
биохимични, неврологични и генетични гледни точки, може да се направи извода за това,
че обсесиите и компулсиите биха могли да се разглеждат като феномен, като сложен,
многоаспектен конструкт. Той поставен в специфично организираната среда на
юношите, е част от система скачена съдове, при която колебанията или промените в един
от факторите, непременно води до изменение в цялостната обсесивно-компулсивна
картина.
Юношеството и ОКР
ОК-проблематика в горна училищна възраст нерядко е протрахирало се състояние,
често в коморбидност с други психични страдания. Всички те в голям процент от
случаите, натрупали се както поради липсата на осведоменост у децата и юношите, така
и поради оскъдните възможности (поради предпоставки от различно естество) у
специалисти и родители да обръщат внимание на по-дискретните белези, а и вече
изразените симптоми за обсесивно-компулсивно страдание.
Въпреки, че юношите с обсесивно-компулсивни характеристики са много
разнородна категория, по-голямата част от тях успяват добре да компенсират
затрудненията породени от тези особености, ако се идентифицират техните нужди
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своевременно, а подходът бъде индивидуализиран, както и предвид факта, че те са със
запазен интелект.
Сфери на развитие засегнати от ОКР при децата
ОКР може да направи живота много труден и стресиращ за децата. Симптомите на
разстройството често отнемат много от времето и енергията им. Това прави трудно
изпълнението на задачи от училище или дома. Мислите и поведенията, свързани с ОКР,
често са озадачаващи за родителите, учителите и връстниците. Симптомите на
разстройството лесно могат да бъдат неправилно интерпретирани като пренебрегване на
волята, опозиционно поведение или безсмислено безпокойство, както и като форми на
специфични поведения свързани с възрастта като обичаи, хобита, интереси (March,
Leonard, 1996).
Децата и подрастващите може да се опитват да крият симптомите си, да се срамуват
от тях или да не знаят как да изразят скритите си страхове, да не са способни да ги
обяснят или защо се чувстват принудени да повтарят действията си (Меш и Вольф, 2003).
При децата с ОКР семейното, социалното и училищно функциониране често се
оказва твърде затормозено – например те имат тенденция да включват родителите си в
своите обсесии и компулсии, да имат епизоди, в които са много гневни към тях, защото
последните са станали неотзивчиви в изпълнението на исканията им, свързани с
разстройството (Меш и Вольф, 2003).
Обучителни трудности. В училище децата с ОКР имат проблеми с някои
параметри на вниманието, най-често – концентрацията, което може да засегне много
аспекти на училищните дейности – следване на инструкции, изпълняване на задачи,
разбиране и запаметяване на учебния материал и др. Концентрацията може да бъде
засегната от постоянни, повтарящи се мисли, за които другите не си дават сметка.
Завършването на работата в определеното време, както и дори само започването й, може
да се окаже трудно.
Емоционални и личностни трудности. Налице е и риск от социална изолация
или отдръпване от общуване с връстниците, ниска самооценка по отношение на
социалните и академичните дейности, проблемни поведения като сбивания или спорове,
резултат от недоразумения между детето и връстниците или учителите.
Взаимоотношенията с връстниците са стресиращи за децата с ОКР, защото те се опитват
усилено да крият ритуалите си. Когато разстройството е тежко, това става невъзможно и
детето може да бъде дразнено и подигравано.
Особените поведения и състояния при децата и юношите с обсесивно-компулсивни
проблеми усложняват значително функционирането в училище, утежняват ситуацията в
учебната среда, като водят понякога и до обучителни трудности и когнитивни проблеми,
понижават социалното функциониране, повлияват личностния комфорт като атакуват
самооценката, влошават семейната атмосфера и качество на живот на всички ангажирани
с отглеждането на детето. Всичко това се допълва и от фактите, че малка част от децата
имат ОКР като единствена диагноза (March & Leonard, 1996; Меш и Вольф, 2003; Evans
& Leckman, 2006).
Животът на юношите с ОКР е много труден, стресиращ и объркан. Симптомите на
разстройството могат да отнемат много от времето, вниманието и енергията им.
Изпълнението на задачи свързани с училище, като домашна работа, упражнения,
разучаване на уроци или задълженията у дома са силно затормозени. Децата започват да
се безпокоят, че са „луди“, защото сравнявайки се с другите, осъзнават, че мисленето и
поведението им е различно от това на приятелите и семейството. Самооценката им може
да бъде негативно засегната, защото ОКР води до неудобство и ги кара да се чувстват
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„странни“ или „нямащи контрол“. Някои започват да странят от групата връстници,
други стават аутсайдери, трети компенсират с неадекватни форми на поведение.
Обичайно е за хората с ОКР да имат много ниска преценка за собствената си
стойност, което ги прави склонни да се виждат като безполезни и/или лоши и затова
способни да правят негативните или незаконни неща, за които може да имат обсесивни
мисли. Ето защо детето с ОКР може да се чувства безстойностно, малоценно, което да
утежнява разстройството и поведението му в средата да има характеристиките на дори
асоциално. Друг въпрос за самооценката е, че дори когато самооценката е била на
приемливо ниво преди придобиването на разстройството, тя бързо се подкопава от
проблема. Така че детето, което е било уверено в себе си преди да придобие ОКР, също
може да има проблеми в тази област след това.
Неяснота на проявите. Поставянето на диагнозата може да бъде затруднено.
Mислите и поведенията, свързани с ОКР, често са озадачаващи за родителите, учителите
и връстниците. Симптомите на разстройството лесно могат да бъдат неправилно
интерпретирани като пренебрегване на волята, опозиционно поведение или безсмислено
безпокойство, така че разпознаването им може да бъде трудно. При това децата и
подрастващите може да се опитват да крият симптомите си или да не знаят как да изразят
скритите си страхове. Често родителят или учителят виждат само крайния резултат от
симптома (часове в банята, продължително време самό в стаята или гневни избухвания,
когато детето не може да направи нещо самò).
Също така симптомите могат да варират във времето, както и може да се променя
начина, по който те се проявяват. Децата може да успяват да не се поддават на обсесиите
и компулсиите в училище, но не и у дома. Симптомите могат да флуктуират от повече
симптоми в стресови периоди до по-малко симптоми в други моменти. Други
медицински състояния могат да имитират разстройството, както и други състояния могат
да възникнат паралелно с него.
Обичайно е при младите хора, смътно обсесивни симптоми да са социално
приемливи в групата на връстниците, така че често не е лесно да се диагностицира ОКР.
Взаимоотношения. Децата с ОКР имат епизоди, в които са много гневни към
родителите си, защото последните са станали неприемащи, несклонни (или са
неспособни) да изпълняват исканията им, свързани с разстройството. Напр. деца с
обсесии относно бактерии могат да настояват да им бъде позволявано да се къпят с
часове или да искат дрехите им да бъдат прани много пъти или по определен начин. Дори
когато родителите поставят разумни граници, децата с ОКР може да станат тревожни и
гневни. Всичко това може да натовари изключително много семейното функциониране.
Приятелствата и взаимоотношенията с връстниците са стресиращи за децата с ОКР,
защото те се опитват усилено да крият ритуалите си от връстниците си. Когато
разстройството е тежко, това става невъзможно и детето може да бъде дразнено и
подигравано.
Ежедневието. Сутрините и вечерите могат да бъдат особено трудни за децата с
ОКР. Сутринта те чувстват, че трябва да извършат ритуалите си правилно или останалата
част от деня няма да върви добре. Междувременно бързат да са навреме в училище. Тази
комбинация от фактори води до това децата да се чувстват напрегнати, стресирани и
раздразнителни. Вечерите се чувстват принудени да завършат всички свои компулсивни
ритуали преди да си легнат. Знаят, че трябва да подготвят домашните си и да се погрижат
за всякакви задължения и отговорности вкъщи. Някои деца стоят до късно заради своето
ОКР, компенсирайки отнетото им от обсесиите и компулсиите време с писане, четене,
упражнения и други учебни и домашни задължения и често (съвсем резонно) са
изтощени, неадекватни и неефективни на следващия ден.
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Неразположение по отношение на общото състояние. Децата с ОКР често не
се чувстват добре физически. Това може да се дължи на стреса от това, че имат
разстройството, а може и да е заради лошо хранене или липсата на сън. Обсесиите и
компулсиите, свързани с храната, са чести, като те могат да доведат до нередовни
хранителни навици. Много деца с ОКР са предразположени към неразположения,
свързани със стреса, като главоболие, отпадналост или разстроен стомах.
В училище. Разликите в поведението, наблюдавано у дома и в училище, могат да
са значителни. Учениците могат да са успешни в потискането на симптомите в училище,
но да са неспособни да го правят у дома. Семействата често търсят лечение, щом
симптомите засегнат изпълнението в училище. В училище детето с ОКР може да има
комбинация от симптоми: трудност да се концентрира, което може да засегне много
аспекти на училищните дейности (следването на инструкции, изпълняването на задачи,
внимаването в час, да се привърши работата в определеното време, както и дори само
започването на учебната работа). Концентрацията може да бъде засегната от постоянни,
повтарящи се мисли, които не се знаят от другите; социална изолация или отдръпване от
интеракции с връстниците; ниска самооценка по отношение на социалните и
академичните дейности; проблемни поведения като сбивания или спорове, резултат от
недоразумения между детето и връстниците или персонала. Необичайните поведения
може да са стресиращи за детето или връстниците и да доведат до конфликти; странични
ефекти на лекарствата, които могат да интерферират с изпълнението в училище; други
състояния като ADHD, които също може да са налице, увеличавайки обучителните
проблеми; обучителни трудности и когнитивни проблеми, които често биват
пропуснати; соматични и/или неврологични страдания не биват да се изключват.
Понякога нежеланието и трудностите в училище може да са свързани със слухов
дефицит, зрителен дефицит, леки форми на ДЦП, епилептични аномалии и др. под.
Мисленето на детето с обсесии и компулсии
- Децата са обзети от притесняващи ги, повтарящи се обсесивни мисли, които те
намират за неприятни. За разлика от обикновените безпокойства, тези обсесии (например
страх от фатална болест) обикновено не са реалистични. Често детето може да отрича
тези мисли или поведения или да се срамува заради тях.
- Притеснени са от повтарящи се действия с цел да се предотврати последствие, от
което се страхуват (като например миене на ръцете с цел да се избегне замърсяване с
микроби, прекалено подреждане с цел да се предотврати краен дискомфорт или фатално
последствие).
- Погълнати са от обсесии и компулсии. Детето или юношата са продължително
свръхангажирани с тези страхове (например детето избягва почти всякакъв контакт с
предмети заради страх от замърсяване или юношата се къпе и си мие ръцете с часове
всеки ден и то многократно).
- Изпитват краен дистрес, ако някой прекъсне ритуала.
- Опитва се да крие обсесиите или компулсиите. Децата и подрастващите често се
срамуват от своите притеснения или навици и полагат големи усилия да запазят в тайна
своите мисли или ритуали.
- Оказват съпротива да спрат обсесиите или компулсиите. Често децата не могат да
игнорират симптомите си и вместо това, чувстват, че трябва да продължат ритуалите си.
- Често са обхванати от безпокойство, че може да са „луди“ заради мислите си.
Децата с ОКР може да разпознават, че мислят различно от другите на тяхната възраст.
Впоследствие тези деца често имат ниска самооценка.
- Децата и юношите нерядко са обзети от свръхценни идеи. Свръхценните идеи са
в тази средна област между силни вярвания и налудности. Детето със свръхценни идеи
ще има прекомерна и упорита вяра в нещо, не в степен на налудност и която вероятно
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има някаква основа в реалността. Това може да се дефинира също като нелогично
мислене, което кара детето да стига до заключения, в които има очевидни противоречия
и грешки в начина, по който се е стигнало до вярването.
- Изпитват нуждата нещата или дейностите да бъдат перфектни. Някои млади хора,
например може да показват обсесивна нужда да направят цялата писмена работа
например „перфектна“. Тази нужда често е едва свързана с реалността. Тя е много повече
свързана с убежденията на тези хора за способностите им и какво хората ще си помислят
за тях, ако „направят грешка“.
Обобщение
При децата с ОКР семейното, социалното и училищно функциониране е
комплицирано и свръхнатоварващо, а началото и края на деня могат да бъдат трудни,
напрегнати за децата с ОКР поради силната им потребност да извършат всички ритуали.
Те често не се чувстват добре физически. Причини затова може да са стреса от факта, че
имат разстройството, може и да е лошо хранене и/или липсата на сън. Обсесиите и
компулсиите, свързани с храната, са чести, и те могат да доведат до нередовни
хранителни навици. Нерядко е налице и риск от социална изолация или отдръпване от
общуване с връстниците, ниска самооценка по отношение на социалните и академичните
дейности, проблемни поведения като сбивания или спорове, резултат от недоразумения
между детето и връстниците или учителите.
Въпреки че юношите с обсесивно-компулсивни характеристики са много
разнородна категория, по-голямата част от тях успяват добре да компенсират
затрудненията породени от тези особености, ако се идентифицират техните нужди
своевременно, а подходът бъде индивидуализиран, както и предвид факта, че те са със
запазен интелект.
Специфични мерки касаещи ранното идентифициране на обсесвно-компулсивното
страдание биха превентирали нарастването на броя на юношите с такава специфика.
Мерките касаят адекватно организиране на юношеската среда с
индивидуализирани акценти, с прилагането на интегрирана система от превантивна,
скринингова, интервенционна работата, основана на взаимодействието на родители и
специалисти от различни сфери, които са във взаимодействие помежду си и са в контакт
с децата и юношите.
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A CROSS SECTIONAL CAUSAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN NEUROTICISM AND ACTIVE COPING STRATEGIES
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КАУЗАЛЕН АНАЛИЗ НА ВЗАИМОРВЪРКАТА МЕЖДУ
НЕВРОТИЗЪМ И АКТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС
СТРЕСА
Д-р Светослав Близнашки, СУ „Св. Климент Охридски“
Проф. д-р Емилия Алексиева, СУ „Св. Климент Охридски“
Abstract: Acknowledging the fact that Active Coping strategies appear to be one of the most
important determinants of successfully coping with stress and depression as well as Active Coping’s
previously documented strong and significant link to Neuroticism, the present pilot study attempts to shed
some light on the nature of the causal influence between the two variables. Using a cross-sectional path
analysis with an instrumental variable, we were able to successfully demonstrate that Neuroticism is the
source, rather than the recipient of the causal influence. Our results, based on a moderately large sample,
suggest that, in all likelihood, at least this particular coping strategy depends upon more general and
biologically determined personality traits.
Keywords: non-recursive path analysis, suppression of competing activities, active coping,
neuroticism, causal structure, instrumental approach
Резюме: „Активните стратегии“ за справяне със стресогенни ситуации изглеждат значими
предиктори по отношение на справянето, както с проблемни житейски ситуации, така и с клинично
значими депресивни епизоди. В същото време, има документирани доказателства по отношение на
връзката между Активни стратегии и нива на Невротизъм. Настоящото пилотно изследване цели да
изследва природата на тази каузална взаимовръзка. Инструментален “path analysis” недвусмислено
показва, че Невротизмът е източник, а не реципиент на каузално въздействие що се отнася до
взаимовръзката му с „Активни стратегии“.
Ключови думи: не-рекурсивен path analysis, подтискане на алтернативни дейности, активни
стратегии, каузална структура, инструментален анализ

Introduction
Carver & Scheier (1989) demonstrate that there exist meaningful individual differences
with respect to stress coping strategies. In the same vein Holubova et al. (2017) reasonably
claim that Positive Coping (conceptually similar to Carver’s Active Coping) is one of the most
important determinants with respect to Quality of Life and dealing with depression. Coupled
with the fact that Neuroticism seems significantly (inversely) related to Active Coping (e.g.
Leszko, et al., 2020), the question about the nature of the relationship between Neuroticism and
Active Coping arises naturally. The issue is by no means of purely theoretical importance.
Neuroticism has repeatedly been shown to be an innate and genetically determined
characteristic (e.g. Jang et al., 1996, Waller et al., 1999, Loehlin et al., 1998, Riemann et al,
1997; see also Loehlin, 1992 and Bouchard & McGue, 1999 for reviews). At the same time, the
genetic background of different coping strategies in general and Active Coping in particular is
largely unknown but it would appear, implicitly, that many psychologists and HR managers are
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inclined to regard them as being subject to training and intervention58 with pronouncedly
positive results being tacitly assumed but seldom demonstrated empirically.
In that sense, our research question appears to be somewhat relevant with respect to the
current zeitgeist. Is Active Coping a strategy which can be learned and which can, in turn
influence positively Neuroticism and, by proxy, other variables such as stress levels, risk for
depression, overall social and professional functioning, etc.? Or is Active Coping merely a byproduct of more general and biologically determined personality traits like Neuroticism?
We attempt to address this question in the current study. Undoubtedly, the question about
the causal relationship between the different variables is one of the most cumbersome in science
in general (e.g. Shipley, 2002) and in social/behavioural sciences in particular (since
experimentation is often quite difficult when it comes to human subjects, in ethical and other
terms; also, basic personality traits are hardly the subjects of a systematic manipulation which
is a crucial prerequisite when it comes to conducting experiments capable of addressing causal
issues).
Longitudinal path analysis and cross-sectional non-recursive path analysis with
instrumental variables are two commonly employed approaches when it comes to addressing
causal issues in the domains of biology (e.g. Shipley, 2002) and behavioural sciences (e.g.
Kline, 2010). Here, we employ the second strategy and perform a cross-sectional non-recursive
path analysis in order to investigate the nature of the relationship between Neuroticism (N) and
Active Coping (AC). This approach requires at least one instrumental variable, a measure
which can be assumed to cause one of the variables in question directly but not the other. After
such a measure is identified, the analysis proceeds with specifying a non-recursive path model
which involves a bidirectional link between the two variables of primary interest and the
strength and significance of the two paths constituting this link is investigated. Since the
bidirectional link implies a dynamic system, the major assumption for the analysis is that the
system has settled (i.e. it has reached a stable attractor) by the time of measurement. The other
assumption crucial for the interpretability of the results is that the system is “stationary” which
states that there is longitudinal consistency across time, more concretely that the instrument’s
values have not changed from the beginning of the feedback loops to the moment of
measurement (Kline, 2010).
We decided to use Suppression of Competing Activities - SCA (another aspect of
Carver’s model of coping) as an instrument. In that sense, we assumed that SCA has a direct
causal influence on AC but not on N, the reasoning being that SCA seems a prerequisite for the
adoption of AC (after all, if one cannot suppress competing activities, she won’t be able to
actively engage with the problem at hand) but has no obvious relationship with N. Note that
this doesn’t imply that there is no relationship between SCA and N, we are assuming only that
the relationship between the two is not direct. If it turns out that there is a correlation between
N and SCA, this correlation would have to be reproduced by the collection of indirect paths of
the specified model, i.e. by the path from SCA to AC and by the path from AC to N.
Empirical Study
Subjects
We collected 133 subjects (11 males) via an online questionnaire. The average age of our
subjects was equal to 30.79 years and the standard deviation (SD) was equal to 10.82 years.
Measures
We used Carver’s (1989) Active Coping and Suppression of Competing Activities scales
alongside a subscale of Eysenck’s (1975) Neuroticism scale. Both SCA and AC scales were
comprised of 4 items with each item being presented as a 4-categories likert scale. The N scale
Of course, coincidentally, this approach is entirely consistent with these psychologists’ and HR’s short term
economic self-interest!
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was comprised of the 10 (binary) items which showed the highest factor loadings in the
Bulgarian standardization of the questionnaire (Paspalanov & Shtetinski, 1984)59.
Results and Discussion. Table 1 shows the raw correlation coefficients, reliability
coefficients and some descriptive statistics for our measures.
Table 1.
SCA

N

AC
SCA
N

AC
0.70*
0.50*
-0.43*

0.57*
-0.06

0.79*

Mean:
SD:

12.79
2.06

10.76
2.09

5.55
2.78

Table 1. Correlation coefficients, means and standard deviations (SD) for our three
measures. The reliability coefficients (Cronbach’s α) are given alongside the main diagonal. *
signifies p<0.01 based on standard and bootstrapped bias-corrected accelerated Confidence
Intervals based on 29999 naïve bootstrap resamples (Efron & Tibshirani, 1994). AC=Active
Coping, SCA=Suppression of Competing Activities, N=Neuroticism.
We see that, as expected, N correlates significantly with AC. Also, SCA seems
significantly and positively related to AC which means that it can indeed serve as an instrument.
Finally, N appears unrelated to SCA (p=0.51) which already implies that N causes AC rather
than the other way around since the path from AC to N (see below) is not burdened with
reproducing a strong relationship. A cross-sectional non-recursive path analysis with SCA as
an instrument was conducted in order to test the above observations formally. The structure of
the model is depicted in Fig. 1.
Figure 1.
0.48**

0.60**

AC

E1

-0.12

-0.33*

SCA

N

0.91**

E2

Figure 1. Structure and results from the path analysis. * signifies p<0.05, ** denotes
p<0.01 based on 1000 bootstrap iterations. The path coefficients are completely standardized.
E1 and E2 represent the error variances calculated for the endogenous (N and AC) variables in
the model.
The analysis was conducted with the lavaan package from the open-source R environment
(Rosseel, 2012). The model is just-identified (df=0) and the coefficients reproduce the observed
59

The present study was part of a larger study and many other measures were involved. This necessitated the
inclusion of a short form of Eysenck’s N scale in order to avoid fatigue and motivation decrease. Regardless, as
our results below demonstrate, the shortened scale demonstrated adequate psychometric properties.
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covariance’s perfectly and hence its fit to the data cannot be tested. The path coefficients (see
Fig. 1), however, can be tested for significance. We performed two types of tests – the standard
Maximum Likelihood (ML) tests and tests based on the bootstrapped standard errors (1000
resamples) which don’t assume multivariate normality. The bootstrapped results are indicated
in Fig. 1; the ML results are consistent with them and indicate a significant SCA->AC path
(p=0.000), a significant N->AC path (p=0.01), and an insignificant AC->N path (p=0.48). The
significance for the same path based on the bootstrap procedure is p=0.53.
Virtually the same results are obtained if the analysis is performed on the correlation
matrix with corrected-for-attenuation correlation coefficients between the variables and hence
the same conclusions are implied. The same is true when the exogenous instrument (i.e. SCA)
is modeled as an error-loaded measure with true score variance equal to its reliability (α)
coefficient (e.g. Brown, 2006).
Next, we removed the path from AC to N and fixed the covariance between N and SCA
to 0. The resulting model is under identified (DF=1) and can be estimated (note also that this
model represents a typical regression analysis with two predictors and one dependent measure,
save for the constrained covariance between the two predictors). The results showed an
excellent fit to the data: χ2 (1) =0.45, p=0.50, Bollen-Stein’s (1992) bootstrapped p=0.46,
RMSEA=0.00, p for RMSEA being below 0.05=0.57, CFI=1.00, TLI=1.00 SRMR=0.029. The
two remaining path coefficients were equal to -0.41 and 0.48 for the N->AC and SCA->AC
respectively (ps=0.000 by both 1000 bootstrap replications and traditional ML estimates). The
fact that the model fits the data well when the AC->N path is constrained to 0 indicates that this
path is indeed redundant.
The results strongly imply that individual differences in Neuroticism cause differences
with respect to the Active Coping but that Neuroticism is itself unaffected by Active Coping as
a strategy for dealing with stressful situations. The negative coefficient before the N->AC path
(-0.33) implies that high levels of N diminish the probability of adopting AC strategies in
stressful situations. This observation is consistent with previous research60 and makes strong
theoretical sense.
Conclusion
Our results are consistent with previous observations which relate N to AC as well as with
studies demonstrating N’s strong genetic underpinnings. In that sense, it is hardly surprising
that a biologically determined abstract personality trait influences specific coping strategies
rather than the other way around.
It is important to note that N is probably not the sole determinant of AC and other
personality variables61 may be related to AC as well. Future studies are needed in order to
determine other traits related to this and other coping strategies as well as their precise causal
relationships.
Our results don’t suggest that AC is immune to training and interventions, after all, a large
proportion of its variance remains unexplained as can be deduced from Fig. 1 62. It remains
questionable, however, to what extent such interventions and different training programs are
60

Note, however, that previous findings report only the correlation between the two variables. As far as we know
the precise nature of the causal relationship between Neuroticism and Active Coping hasn’t been investigated
before.
61
We would suggest that Locus of Control (Rotter, 1966) may be one such potential candidate. Note also that
Locus of Control, much like Neuroticism, is a highly genetically determined trait with practically no contribution
from shared familial environment (e.g. Miller & Rose, 1982) and hence it is only reasonable to expect that it
might show similar causal relationship with respect to Active Coping (and possibly to other strategies as well) as
the one reported in the present study.
62
Note, however, that a portion of this unexplained variance is just measurement error. Also, this situation might
change if other measures are included as predictors as suggested above.
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useful in the long term for they clearly attempt to incite subjects to adopt a coping strategy
which is, in general, inconsistent with their overall personality constitution. Our personal
opinion is that practitioners should avoid such attempts whenever possible (i.e. in cases when
neither the adoption or the disregard of a particular strategy appear overtly excessive and hence
directly threatening to subjects’ psychological well-being) and should, instead, try to foster
more tolerant, inclusive, and accepting environments which encourage people to adopt
strategies which are suitable for them based on their specific personality traits, attitudes, life
histories, cultural norms, and personal preferences.
Treating people as infinitely malleable “blank slates” which can effectively be taught
various “communications skills”, “leadership styles”, “skills for team work” and the like which
are often and erroneously regarded as universally effective is a dangerous illusion (e.g. Pinker,
2003; Harris, 2009) which has been disproven time and again by a century of psychological
research!
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Abstract: The present paper aims to present the concept of justice focusing on the theory of
John Rawls to cover health and social determinants of health in Greece. The administrative Justice is
also analyzed with an emphasis on employees’ perceptions of Organizational Justice, employee
performance and organizational justice and finally in the relationship between organizational justice
and citizen satisfaction
Keywords: Theory of Justice, Greek health system, John Rawls, organizational justice, citizen
satisfaction
Резюме: Настоящият доклад си поставя за цел да представи понятието за справедливост, като
се фокусира върху теорията на Джон Ролс, за да обхване здравните и социалните детерминанти на
здравето в Гърция. Административната справедливост също така е анализирана с акцент върху
перцепциите на служителите за организационна справедливост, изпълнението на служителите и
организационната справедливост и накрая – връзката между организационната справедливост и
удовлетвореността на гражданите.
Ключови думи: теория на справедливостта, гръцката система на здравеопазване, Джон Ролс,
организационна справедливост, удовлетвореност на гражданите

Introduction
The concept of justice from ancient times to the present day is a concept that is not
easy to define. The concept of justice has preoccupied human beings and this has to do
both with their need to feel that they are not wronged, and with their need to feel that they
are not unfair to others. In this context, of course, the criteria for each are different and
most often relate to the selfishness that characterizes each individual. Absolute justice is
utopian and impossible to exist (Bennis & Nanus, 2003). Since man is the measure of all
things in everyday life and in organizations, then justice is his own justice, that is, a
specific idea humans have of the concept of justice and expresses it in their own laws. In
organizations, justice is characterized by how people in key administrative positions
understand justice and, on the other, how their subordinates want to identify with the
specific justice that is imposed on them (Erkutlu, 2011).
Based on the above, one can understand the concern of people to recognize justice,
as well as the organizations that operated based on the meaning of justice, of course what
they consider to be justice. Organizations today recognize the important role that
organizational justice plays in the perception of justice within them. Recent studies on the
importance of organizational justice are currently studying this theory (Ambrose &
Schminle, 2003)
The field of organizational justice continues to be influenced by additional factors
that are not always measurable, such as the size of an organization, distribution channels,
collaborations, interpersonal relationships within an organization, level of satisfaction,
organizational commitment, the process of evaluating power, organizational
politicization, internal behaviors, performance, etc. (Colquitt et al., 2001).
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John Rawls's Theory of Justice
John Rawls in his book “A Theory of Justice” advocates a free, fair and politically viable
society. He deals with the way in which a society of inequalities could take fairer forms while
maintaining its freedom. He argues that it is up to the individual will to create such a society,
provided that the physical and social predispositions that intrinsically affect each individual are
exceeded. According to the principles of liberalism, the individual has the “right” and also the
means for the ideal “new state” (Wolthuis, 2017).
Focusing on this direction, he conducts an experiment to lead the reader to a just society.
He calls this experiment “original position”. It is about a state of affairs where its members are
equally represented as ethical persons, without being affected by random circumstances and
factors. He challenges everyone to imagine a society exactly the way they want it, but without
knowing what position one will assume in it. Justice for him is exactly what we choose when
negotiating behind the veil of ignorance. The participant in the experiment is asked to decide
on the future of the whole society based on the following risks (Miele, 2017):
If he creates a world of total inequality and injustice, where some are at a disadvantage
over others, this entails the risk of finding himself in the lower strata, experiencing the injustice
he “built”.
If he creates a world that is completely just, where everyone enjoys equal rights, for
example, he will be in the same social position as the rest, having lost whatever privileges he
enjoyed so far.
The substantive dilemma is whether the “ignorance” of the outcome of the decision and
the fear that accompanies it determines the final decision. Also, everyone’s present position
(the privileges one enjoys today) in the social community will determine the final decision. This
view can also be extended to international relations, as a series of events such as decisions of
international bodies on military interventions, their causes, the rationale that justifies their
necessity, and others, form an unprecedented humanity framework of rules, often testing the
strengths of the international community in matters of justice and ethics.
In the theory of justice, Rawls deals with the idea of justice as fairness in a liberal society.
The principles of justice are seen as the subject of prime agreement in an initial situation. To
this end he constructs a thought experiment. He selects a portion of rational individuals who
are interconnected in different ways and each driven by their own ends and seeks the principles
of justice in them. The behaviors of these people are determined by their choices and interests.
The outcome that will occur effortlessly between them will lead to a state of equilibrium, an
original position, where any agreement that will be “concluded” will be characterized as fair
(Soh, 2017).
That is why the principles that govern each agreement must be fair. Rawls made a
hypothesis that the people involved in the endeavor would be behind the veil of ignorance. They
could not know, when legislating, whether they were the rulers or the ruled. Also, they would
not know how their judgments and choices could affect them individually, but would evaluate
them by general criteria, that is, they would attempt to make an assessment of whether these
solutions would benefit the whole. None of the participants could be aware of the position they
would take in the society themselves, nor the socio-political and economic conditions that
would prevail, and nothing else that might affect them, such as gender, color, religion, ethnicity
(Gališanka, 2019).
The principles that they end up with should be able to be integrated into society and
applied by citizens by sharing their sense of justice and maintaining a symmetrical relationship
between the parties. The veil of ignorance aims, given the ignorance of the particular
characteristics of each, to make citizens treat each other with respect and selflessness and to
ensure neutrality in some way. By not knowing their interests, it is impossible for the actors to
adapt the principles of justice to their own measures. It is equality and impartiality that will
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ensure justice. Justice is a virtue, a moral duty of the individuals in a society. For Rawls all
social goods, such as freedom, opportunities, wealth, must be distributed fairly and equitably,
unless an unequal distribution is to the benefit of the weak (Wolthuis, 2017).
On a philosophical-political level, the concept of justice is related to the concept of
impartiality. Significant at this point is the contribution of John Rawls and his theory of justice
(Rawls 1971). Rawls attempts to answer the question “What rules of justice, defining their
rights and obligations, would individuals choose for the functioning of social institutions if their
views were not affected by the position in which these individuals are?”. He adopts the concept
of the “original position”, where the original members of society do not know the position they
will have and are covered by a “veil of ignorance”. In this original position people will set rules
for the distribution of “primary goods”, that is, the necessary - in addition to physical - goods Marshall (1965) calls them social, political and civil rights - for the attainment of their goals
(Daryaei & Haghighat, 2017).
Therefore, the basic rule of justice for the distribution of primary goods is that they should
be distributed equally unless the unequal distribution of a good benefits all people. This rule
entails two principles: (a) equal rights for the most extensive fundamental freedoms for all and
(b) potential inequalities should be based either on the benefit of those who are in a more
difficult position (maximin) or they should be derived from the positions for which everyone
has equal opportunity to take (Akrami et al., 2017).
The question posed by the World Health Organization is: Assuming that the citizens of a
country were in the original position where they were covered by the ignorance veil, what rule
would they choose as law to finance health services? The answer it adopts is that citizens would
all choose to pay the same percentage of their income. On this basis, equitable distribution is
linked to the ability of households to pay, that is to say, the real disposable income. The real
disposable income is the income that households have at their disposal for consumption, after
deducting expenditure on essentials such as food, clothing and housing, and taking into account
assets and future income. The distribution of financial burden is considered fair when the ratio
of households’ total financial contribution for the financing of health services to the total
household expenditure, excluding basic living expenses, assumes the same value for all
households, regardless of household health level or the use of health services (Akrami et al.,
2017).
From the outset, however, one must point out the intrinsically intersubjective nature of
the primary goods. That is, their offer raises questions of reciprocity, depending on the
circumstances of justice: the objectively limited resources and the subjective (legitimate)
conflict of perceptions and interests. Reciprocity means, however, that, as evil must have a
general (independent of specific principal names) and abstract form, for example, it should be
punishable by a fine or deprivation of freedom, likewise the contribution of each to the public
burdens should only be monetary (tax) and not, for example, provision of personal labor (as in
the case of pre-modernism community morals); so, in principle, primary goods must also be
general and abstract. Before their beneficiary converts them into special and specific skills, they
should only exist as exceptions in kind, such as for example the benefits of a national health
system, to tackle problems of economies of scale. In any case, our claims based on social rights,
or better yet on the principle of equality, against the state, usually require, for their satisfaction,
the participation of all of us in a narrow conceptual framework of cooperation, such as, for
example, compulsory social security. Otherwise, a national health system, without the financial
contributions of all of us as quasi-taxes, would be impossible. However, the very principle of
the difference itself presupposes a narrow conceptual framework of cooperation, which is not,
however, effortlessly justified by the principles of non-distributive justice that have the
regulatory primacy (Daryaei & Haghighat, 2017).
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Administrative Justice
The concepts of leadership and of the leader in Administrative Science have been
portrayed as the person on top of the administrative pyramid of a business or organization,
which is certainly not true. And herein lies the difficulty of defining its place in relation
to organizational justice, which by its very nature in people who lack the relevant
education, has been incorrectly identified. For these people, the leader of an organization
is the one who defines the organizational justice according to his or her own standards and
they are bound to follow it, but this is not the case since they themselves can adjust justice
to their own circumstances (Bourandas, 2008).
One guiding definition in this regard is as follows: “leadership in organizational
justice is the process of influencing a group of people by a person based on specific rules
and in such a way that they volunteer and are willing with appropriate cooperation to do
their best to achieve effective goals arising from the mission of the group and its ambition
for progress or for a better future” (Bourandas, 2008; Cheung, 2013; Mahajan & Benson,
2013).
Leadership involves organizational justice, while the latter defines the former, in
part, but its foundations are largely based on emotional intelligence. The notion of justice
“awakens’ emotions at times good and at times bad for employees, affecting and
determining them (Skarlicki, 2001).
The true leader creates and continuously develops an effective, value-creating, fairfunctioning organization that meets the needs of all stakeholder groups, such as customers,
employees, shareholders, society, etc. (Carton, 2008)
The leader achieves short-term results, that is, “wins the day” and at the same time
develops the organization, “builds the future”. Lastly, the leader makes his/her colleagues
follow him/her voluntarily and willingly, that is, the leader ensures organizational justice
through appropriate attitudes and behaviors, commitment, and predisposition to the
highest possible performance (Bourandas, 2008)
What links leadership with organizational justice is profoundly essential. In most
regions of the developing world, best business practices have not yet taken their definitive
form. An organization based on principles of togetherness and genuine leadership would
hire people with the skills needed to practice genuine leadership. Continuous learning of
these abilities would be part of the daily operation and the whole organization would
evolve into a place of human progress and well-being (Skarlicki et al., 1999; Cropanzano
et al., 2001).
As more and more women enter the business world dynamically, concerns about a
balanced attitude to both professional and personal obligations are heightened. But as
social values change, concern about achieving professional and social balance is also
expressed by men. However, this is a difficult case as organizations nowadays face strong
competition worldwide, employees are increasingly pressured to increase their efficiency
and consequently the hours required to spend in the workplace are increasing. Thus
organizations try as much as possible to increase their profitability by increasing the
expectations of their employees regarding their time, energy and commitment to their
work (Erkutlu, 2011).
The phrase “family-friendly” describes the various policies that companies follow
to support the striving for professional and personal balance. An effort that yields
satisfactory results sometimes and other times results less satisfactory results depending
on the culture of each organization. Burke (2000) describes a study that refers to the
relationship between the values that exist in an organization to enhance the balance
between work and personal life, the experience and commitment in the workplace, and
the existence of physical and mental well-being. The research was conducted on men who
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held a managerial position and found a desire for values that support this balance more,
for less hours of work, less stress, more fun, more career prospects, fewer chances of
resignation, more opportunities for community participation and having fun with friends
and higher levels of peace of mind.
Various researchers describe and evaluate more intensively projects from companies
that are interested in contributing to the best possible Quality and work-personal life
relationship. These companies have realized that the personal needs of the employees and
the goals of the organization need to be taken into account in order to properly adapt the
strategy of the company and ultimately benefit both the company and its workforce.
When employees perceive that leaders are fair and when leaders’ behaviors are
attributed to their good intentions, employees tend to conclude that leaders are committed
to them and that high-quality exchanges occur. Leaders can try to shape the work
environment so that they provide more opportunities for efficient work behavior. Indeed,
it would be difficult for an employee to self-sacrifice if he/she had little contact with
colleagues (and therefore there were no opportunities to meet his/her needs for help) or if
the rules of work were so rigid that the employee could not help colleagues (Fujimoto et
al., 2013). Similarly, employees would find it difficult to participate responsibly in the
administration of the organization or to make constructive suggestions if there were no
staff meetings or other meetings for that purpose. Leaders can enhance workplace
behavior by changing the structure of tasks employees perform, the conditions under
which they perform their work and/or the human resources management practices that
govern their behavior. Thus, leaders need to understand which characteristics of their
behavior tend to be more related to work behavior in different contexts (Hegtvedt & ClayWarner, 2004).
One explanation for employees involved in workplace behavior is related to
cognitive assessments of employees’ fair treatment by an organization. This view is
theoretically rooted in the fundamental theory of Adams (1965), which states that
employees evaluate their work situations by cognitively comparing their inputs to the
organization with the results they receive in return. If employees perceive their
organization to be fair, then they are likely to perform better. It appears, however, that
some forms of justice provide for better work behavior. For example, Moorman (1991)
found that the best predictor of work behavior is interactive justice. On the contrary, other
studies have found that procedural justice is a better predictor of work behavior (Yadav &
Gupta, 2017). When employees believe that they are being unfairly treated by the
organization or supervisor, they are likely to believe that social exchange has been
violated. If these employees realize that the cost of staying in the relationship outweighs
the benefits, they are likely to withdraw from the relationship. This withdrawal may be in
the form of lower performance (Cowherd and Levine, 1992), increased absenteeism and
turnover (Hulin, 1991), divergent behaviours (Skarlicki et al., 1999), decreased emotional
commitment (Ozel & Bayraktar, 2018) and reduced citizen satisfaction (Yadav & Gupta,
2017; Moorman, 1991). When employees perceive a fair work environment, they are likely
to respond to social exchange and perform more.
Greenberg (1987 as cited in Greenberg & Colquitt, 2013) considers organizational
justice as the way in which an employee evaluates both the organization and his/her
behavior towards the organization (for example, if a company dismisses half of its
employees, employees feel mistreated) (Tabibnia, Satpute, & Lieberman, 2008).
A person’s perceptions of these decisions as right or wrong can influence his or her
subsequent behavior. Justice is often of central interest to organizations because the
consequences of perceptions of injustice can affect work behaviours. Justice in
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organizations can include issues related to perceptions of fair remuneration, equal
opportunities for promotion and staff selection procedures (Korsgaard et al., 2015).
Organizational justice is seen as a multidimensional construct. Its four proposed
components are distributive, procedural, interpersonal and informational justice.
Distributive justice is regarded as the justice associated with the outcomes of decisions
and the allocation of resources. The results or resources distributed may be tangible (e.g.
payment) or intangible (e.g. praise). Perceptions of distributive justice can be reinforced
when the results are considered to be equally applicable (Olafsen et al., 2015). Procedural
justice relates to the processes that lead to results. When individuals feel they have a voice
in the process then procedural justice is high (Rupp et al., 2017). Interpersonal justice is
about how fair employees are treated. Finally, informational justice relates to the
information provided to employees (Blader & Tyler, 2013).
Research also indicates the importance of influence and emotion in assessing the
fairness of a situation, as well as the reactions of one’s behavior to the situation (Barsky,
Kaplan, & Beal, 2011).
One concept related to organizational justice is corporate social responsibility
(CSR). Organizational justice generally refers to perceptions of equality within the
organization, while corporate social responsibility focuses on justice in dealing with
individuals outside the organization (Rupp et al., 2015).
Corporate social responsibility refers to a mechanism by which companies monitor
and regulate their performance in accordance with ethical and social standards, so that
they have a positive impact on all stakeholders. Thus, corporate social responsibility
includes organizations that behave in ways that benefit members of society at large. It has
been suggested that an employee’s perceptions of the level of corporate social
responsibility of the organization in which he or she is working can influence one’s
attitudes and perceptions about justice even if he or she is not mistreated (Rupp et al.,
2015).
The idea of organizational justice comes from the equity theory (Adams, 1965),
which assumes that judgments of equality and inequality come from comparisons between
self and others based on inputs and outputs. Inputs refer to what a person perceives (e.g.
knowledge and effort), while the results are what an individual perceives to come out of
an exchange relationship (e.g., pay and recognition). The benchmarks on which these
inputs and outputs are evaluated may be internal (older selves) or external (other people)
(Greenberg & Colquitt, 2013).
Employees’ perceptions of Organizational Justice
Higher levels of justice are perceived when employees feel they have an input into
the process rather than when employees do not perceive that they have the opportunity to
participate (Cropanzano et al., 2015; Bies, 2015; Xu et al., 2016).
The perception of organizational justice is also dependent on communication, which
affects interpersonal and informative perceptions of justice (Xu et al., 2016). Effective
communication improves perceptions of justice by improving employees’ perceptions of
the manager’s reliability and by reducing feelings of uncertainty (Al-Zu'bi, 2010;
Cropanzano et al., 2015).
Employees’ perceptions of injustice within the organization affect organizational
justice as a whole. Commonly reported outcomes include counterproductive behaviors,
absences, turnover, and emotional exhaustion (Ibrahim & Perez, 2014).
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Employee performance and organizational justice
The impact of organizational justice perceptions on employee performance is as
follows (Cohen, 2015): improving perceptions of justice improves productivity and
performance and vice versa (Karriker & Williams, 2009).
Greater perceived injustice leads to lower levels of job satisfaction while greater
perception of justice leads to higher levels of job satisfaction (Al-Zu'bi, 2010; DeConick,
2010; Cohen, 2015).
Increased procedural injustice crises can lead to low productivity (Cohen, 2015),
because the relationship between perceived procedural injustice and counterproductive
work behaviors can be mediated by perceived regulatory conflict in which employees
perceive conflict between the rules of their work group and the rules of the organization.
Thus, more perceptions of procedural injustice lead employees to perceived regulatory
conflict, which is likely to lead to counterproductive work behaviors (Gruys and Sackett,
2003; Zoghbi-Manrique-de-Lara & Verano-Tacoronte, 2007).
Burnout is related to general perceptions of organizational justice (Liljegren &
Ekberg, 2009; Schunck et al., 2015). Perceptions of injustice are important predictors and
determinants of turnover intention (Nadiri & Tanova, 2010). In other words, turnover
intention is an important result of the employee’s perceptions of justice. Interpersonal and
distributive justices are more predictive of turnover intention than procedural justice
(Thomas & Nagalingappa, 2013).
Organizational justice and citizen satisfaction
While many researchers have attempted to identify design and performance aspects
that significantly affect end-user satisfaction, it can be argued that the management
process involved in introducing such changes (e.g. a new facility or workspace) may be
just as important if not more important for satisfaction. Finch (2004) suggested that
customer satisfaction from facilities is determined not only by technical performance but
also by a “complex set of exchange processes” such as effective communication and
expectations management.
However, in every organization there are uncontrollable variables and unforeseen
changes that result in changes in deadlines and scarce resources. How can organization
managers meet customer needs when both those needs and the environment in which they
operate change so often? Uncertainties arise in (1) matching unforeseen space
requirements with supply, (2) managing obsolete facilities renovation, (3) contradictory
approaches of internal and contracted service providers, (4) addressing competing space
and service requirements, 5) combining long-term strategy (e.g. neighbourhood needs)
with immediate requirements (e.g. arrival of new employees).
As the size of an organization increases, so does the complexity of the facility’s
strategy. Explaining to department managers that their needs have been incorporated into
the strategic plan and will be fulfilled over the next four years has little impact when faced
with the impending arrival of staff. So how can teams relax their clients in the mean time?
Customer satisfaction can be achieved by adopting a service rather than a technical
approach to facility management, focusing on organizational justice and maintaining
customer perceptions of justice. In particular, emphasis should be placed on procedural
justice, as it is considered the most important form of justice in the provision of services.
Distributive justice refers to the allocation of resources (Homans, 1961) or to the
perceived impartiality of the results an individual receives from organizations (Folger &
Cropanzano, 1998). The results can be distributed on the basis of equality, need, or
contribution (Leventhal, 1976), and individuals determine the fairness of the distribution
by comparison with others.
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However, with the finding that the procedures used to determine the results may
have more influence than the outcome itself, the emphasis has gradually shifted from
distributive to procedural justice. Procedural justice can be defined as the fair method, the
mechanism and the processes used to determine outcomes (Folger & Cropanzano, 1998),
or the perceived justice of the processes used in decision making (Su et al., 2019).
Lind and Tyler (1988) investigated relational approaches to justice and argued that
rules developed through group identification lead individuals to develop a commitment to
social processes and power relations. These in turn are used to make decisions about the
fair process. Fair procedures must be consistent, free, precise, have error correction
mechanisms, take into account the concerns of all parties and be ethically acceptable
(Leventhal, 1980).
Support for the beneficial effects of procedural justice and its primacy on distributive
justice in the impact of behavior has emerged in a wide variety of settings. Thibaut and
Walker (1975) examined the concept in a legal context and found that dissenters were
willing to accept a decision that they disagreed with if they could see that the process by
which it was decided was fair.
Similarly, Tyler and Folger (1980) found in police-citizen encounters that
individuals who felt that they had been treated fairly had more positive evaluations of their
relationships with the police and police in general, whether or not the police solved the
problem for which it was called.
It was reported by Greenberg (1987) that where outcomes or rewards were perceived
as unfair, simple procedures lead to an increase in the means of assessing the impartiality
of those outcomes. That is, perceptions of procedural justice can change and affect
perceptions of distributive justice. It has also been shown that fair procedures were
considered fair regardless of the outcome of those procedures. This is in line with
Leventhal’s (1980) hypothesis that “if the procedures are considered fair, then the final
distribution is likely to be accepted as fair, while it may be disadvantageous” (p. 36).
Studying this hypothesis within a multinational organization, Kim and Maugborgne
(1996) examined the effects of perceived procedural justice on the manager’s commitment
to implement decisions. They found that as perceptions of procedural justice in the
decision-making process increased, their commitment to implement the decisions (i.e. the
outcome of this process) is also increased.
A further form of organizational justice that managers of organizations can use to
influence customer satisfaction levels is transnational justice. Justice is defined as the
quality of the agency (Bies & Moag, 1986). This method is used to investigate a person’s
behavior. Simply put, it’s the way information is communicated. In the context of
managing organizations, this involves addressing customer concerns, listening to their
needs, and encouraging and understanding.
Bies and Moag (1986) reported that the treatment of those affected by a decision in
a polite and political manner helped to maintain perceptions of justice. There are two
different components of interactive justice, namely interpersonal sensitivity and social
accounts (Folger & Cropanzano, 1998). Interpersonal sensitivity refers to maintaining a
polite and attentive approach to others, while social accounts include the provision of
adequate explanations for adverse effects. There has been much debate as to whether this
represents an independent construct or is a sub-form of procedural justice, but regardless
of such a discussion, the results of the research to date suggest that courtesy of individuals
contributes to a positive perception of organizational justice.
Concerning the dimensions of procedural justice in service provision, the findings
underscore that employees understand that while managers often cannot control the
effects, they can influence processes. Organizational managers do not have the resources
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to meet the needs of all clients (i.e. the ability to maintain perceptions of distributive
justice), but have the ability to influence the way resources and services are distributed
among the organization’s clients.
As defined by Osburn et al. (1990), forms of procedural justice can be classified
according to the level of employee engagement or, in this case, customer engagement.
Customer engagement in an organization’s activities can range from simple
communication to decision-making to ongoing customer focus groups that are appropriate
actions and engage in problem solving activities. Indeed, input levels can be further
increased to give focus groups the power to make decisions about which managers have a
veto right.
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